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1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1.1. LOCALIZAÇÃO: 

Rua Itororó, s/ nº - Gleba Patrimônio Maringá - Zona 13 – Maringá – PR. 

 

1.2. DIMENSÃO E COMPOSIÇÃO: 

Trata-se de Edifício Residencial contendo 570 apartamentos, distribuídos igualmente entre 

5 torres de 19 pavimentos tipo e térreo, sendo que uma das torres possui um subsolo;  

estacionamento distribuído nos pavimentos térreo e subsolos com vagas cobertas, e área de lazer. 

 

1.3. DADOS GERAIS (conforme projeto arquitetônico): 

Área do terreno: 23.118,74m2 

Área construída: 66.636,52m2 

 

1.4. COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS: 

Apartamentos de 3 quartos – 1 cozinha, 1 sacada e lavanderia integradas, 1 sala 

estar/jantar integradas, 1 suíte, 2 quartos, 2 banheiros (sendo 1 para suíte). 

Apartamento de 2 quartos - 1 cozinha, 1 sacada e lavanderia integradas, 1 sala 

estar/jantar integradas, 1 suíte, 1 quarto, 2 banheiros (sendo 1 para suíte). 

Os apartamentos para portadores de necessidades especiais (identificados com o número 

seguido da letra A – de adaptado – no memorial de incorporação) serão localizados no primeiro 

pavimento de cada torre e serão compostos da seguinte forma: 

Apartamento de 2 quartos (PNE) – 1 estar/jantar/cozinha integradas, 1 sacada e 

lavanderia integradas, 1 suíte, 1 quarto, 2 banheiros (sendo 1 para suíte). 

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO E SISTEMA CONSTRUTIVO 

 

2.1. ESTRUTURA: 

Estrutura de concreto armado dimensionada conforme projeto estrutural. 

2.2. ALVENARIA: 

A alvenaria será de tijolos cerâmicos com espessura definida em projeto arquitetônico. 
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2.3. IMPERMEABILIZAÇÃO: 

Serão impermeabilizadas as seguintes áreas: lajes de cobertura (somente as sem 

telhados), box de banheiros, sacadas/lavanderias, reservatórios superiores, cisternas e piscinas. 

Para cada local será definido sistema impermeabilizante adequado levando em 

consideração a finalidade e uso do mesmo. Durante a execução da obra o sistema poderá ser 

alterado por outro desde que atenda a boa técnica e ofereça melhores resultados.  

O sistema impermeabilizante será: 

- box de banheiros – argamassa impermeabilizante 

- coberturas expostas (sem telhado) – manta asfáltica com proteção mecânica 

- piscina e reservatórios – arg. impermeabilizante ou manta asfáltica com proteção 

mecânica. 

- sacada/lavanderia – argamassa impermeabilizante 

- estacionamento (laje do térreo) – manta asfáltica simples sob telhas (vagas) e 

manta asfáltica dupla na circulação. 

As cozinhas não serão impermeabilizadas. E os banheiros serão impermeabilizados 

somente na área do box. 

 

2.4. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS: 

As portas serão lisas, com miolo colméia, batentes laminados e guarnições maciças.  

Portas, batentes e guarnições em kits prontos de fábrica com acabamento em pintura 

branca. 

Ferragens: com maçaneta tipo alavanca, chave de cilindro e espelho inteiro para a porta 

externa da entrada social; tipo alavanca com chave interna para ambientes internos e tipo 

alavanca com tranqueta para banheiro. 

 

2.5. ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS: 

Esquadrias de alumínio em alumínio com pintura branca conforme projeto arquitetônico. 

Os vidros liso incolor ou mini boreal incolor dependento do ambiente, conforme definido 

em projeto. 

As janelas dos dormitórios serão com veneziana. 
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2.6. REVESTIMENTOS EXTERNOS: 

As paredes externas receberão pintura texturizada e outros revestimentos conforme 

paginação e cores definidas em projeto arquitetônico. 

 

2.7. SOLEIRAS E PEITORIS: 

Serão em granito. 

Observações: 

Na boca da churrasqueira haverá uma peça de granito somente na parte inferior da boca. 

Na delimitação do box nos banheiros não haverá baguete/bit de granito (ficará a cargo do 

proprietário instalar barreira de água). 

Não haverá peitoris em granito nas janelas externas e sobre a mureta da lavanderia. 

 

2.8. LOUÇAS E METAIS 

As cubas, tanques e vasos sanitários com caixas acopladas serão em louça na cor 

branca. As cubas serão ovais e de embutir. 

A torneira da cozinha será de bica alta e móvel, e as torneiras dos lavatórios dos 

banheiros serão de bica baixa. A torneria do tanque dos apartamentos terá saída conjunta para 

máquina de lavar roupa. 

Sifões em ABS. 

 

2.9. BANCADAS DE GRANITO: 

As bancadas serão em granito. 

A bancada da cozinha receberá uma cuba de inox retangular. 

As bancadas dos lavatórios receberão cubas de embutir oval universal em louça branca. 

Haverá uma bancada de granito de apoio a churrasqueira na sacada (sem ponto 

hidráulico).  

 

2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E GÁS. 

Todas as instalações prediais e respectivas ligações definitivas serão executadas 

conforme projetos complementares e memoriais específicos que deverão atender as normas de 

segurança e das concessionárias locais.  
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A medição de energia, água e gás será individualizada. 

Os apartamentos terão um ponto de gás natural na cozinha. O abastecimento do gás será 

feito pelas centrais de gás localizadas no térreo. Não haverá aquecimento a gás para chuveiros e 

lavatórios. Os banheiros serão dotados de pontos para chuveiro elétrico. 

Acabamentos de interruptores e tomadas em material plástico. 

Não será entregue campainha do apartamento. 

 

2.11. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

Será fornecido 1 ponto seco para ar condicionado tipo “split”, sendo um ponto de dreno, 1 

ponto elétrico (tubulação sem fiação). Fica a cargo do proprietário o fornecimento do equipamento, 

mão de obra de instalação, forro ou acabamento em gesso (sanca), tubulação frigorígena. Os 

equipamentos condensadores deverão ser instalados na área técnica localizada na lavanderia. 

 

2.12. INSTALAÇÕES DE INTERFONE 

Será fornecido 1 ponto completo de interfone por apartamento, instalado na cozinha, para 

comunicação com a guarita. 

 

2.13. ILUMINAÇÃO: 

Serão fornecidas luminárias adequadas a cada ambiente das áreas comuns. 

Observação: Fica a cargo do proprietário as luminárias internas dos apartamentos e 

luminárias das sacadas. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ACABAMENTOS DOS APARTA MENTOS 

 

3.1. SALA:  

• Piso: Piso laminado com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca. 

• Pontos para equipamentos: 

o 1 ponto de antena de tv com fiação. 

o 1 ponto de telefone com fiação. 
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o 1 ponto seco para ar condicionado split, sendo um ponto de dreno, 1 ponto 

elétrico (tubulação sem fiação). Fica a cargo do proprietário o fornecimento do 

equipamento, mão de obra de instalação, forro ou acabamento em gesso (sanca), 

tubulação frigorígena. Os equipamentos condensadores deverão ser instalados 

na área técnica. 

 

3.2. QUARTOS:  

• Piso: Piso laminado com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca. 

• Pontos para equipamentos: 

o 1 ponto de antena de tv seco (tubulação sem fiação) apenas nas suítes dos 

apartamentos. 

o 1 ponto de telefone seco (tubulação sem fiação) apenas nas suítes dos 

apartamentos. 

o 1 ponto seco para ar condicionado split (somente nas suítes), sendo um ponto de 

dreno, 1 ponto elétrico (tubulação sem fiação). Fica a cargo do proprietário o 

fornecimento do equipamento, mão de obra de instalação, forro ou acabamento 

em gesso (sanca), tubulação frigorígena. Os equipamentos condensadores 

deverão ser instalados na área técnica. 

o Observação: na planta de três quartos, entre a suíte e o dormitório 1 não haverá 

parede. 

 

3.3. BANHEIROS: 

• Pisos: Cerâmico com rodapé conforme acabamento do piso onde não houver azulejo 

nas paredes. 

• Paredes: Azulejo Cerâmico até o teto em paredes específicas (área do box) e nas 

demais paredes pintura acrílica fosca.  

• Tetos: Pintura latéx acrílica fosca sobre forro de gesso. 

• Pontos para Equipamentos: 

o 1 ponto para instalação de chuveiro elétrico com fiação. O chuveiro deverá será 

adquirido pelo proprietário. 

• Observação: Não serão entregues espelhos e acessórios (porta papel toalha, porta 

papel higiênico, saboneteiras, ganchos, etc). 
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3.4. COZINHA: 

• Pisos: Cerâmico com rodapé conforme acabamento do piso onde não houver azulejo 

nas paredes. 

• Paredes: Azulejo Cerâmico em parede específica (onde houver pontos hidráulicos). 

Nas demais paredes pintura acrílica. 

• Teto: Pintura acrílica.  

• Pontos para equipamentos: 

o 1 ponto para geladeira 

o 1 ponto para fogão 4 bocas 

o 1 ponto para depurador / exaustor 

o 1 ponto de interfone com aparelho 

o 1 ponto para campanhia (sem o aparelho)  

 

3.5. SACADA / LAVANDERIA: 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material.  

• Paredes: Conforme acabamento da fachada definido em projeto. Na parede 

hidráulica da lavanderia (onde tem o tanque) haverá azulejo cerâmico. 

• Teto: Pintura texturizada. 

• Pontos para equipamentos: 

o 1 ponto para máquina de lavar roupa compacta 

o Kit Pronto de Churrasqueira. 

o Observação: não serão fornecidos acessórios e grelhas de churrasqueira. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ÁREAS COMUNS DAS TORRE S 

 

4.1. HALL DOS PAVIMENTOS TIPO (inclusive áreas técnicas - depósitos)  

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Pintura acrílica fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 
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4.2. HALL E CIRCULAÇÕES DOS TÉRREOS  

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material.  

• Paredes: Pintura acrílica fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

4.3. VARANDAS / ACESSOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE SOB TO RRES 

• Piso: Blocos intertravados de concreto na cor natural (cinza) dimensionados de 

acordo com o tráfego. 

• Paredes: Conforme acabamento da fachada. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

4.4. ESCADAS E ANTE-CÂMARAS 

• Piso: Cimentado. 

• Paredes: Pintura texturizada ou pva sobre alvenaria. 

• Teto: Concreto aparente ou pintura texturizada ou pva sobre laje de concreto. 

 

4.5. BARRILETES E CASA DE MÁQUINAS 

• Piso: Cimentado. 

• Paredes: Pintura texturizada ou pva sobre alvenaria. 

• Teto: Concreto aparente ou pintura texturizada ou pva sobre laje de concreto. 

 

4.6. DMLs (Depósitos de materiais de limpeza) 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material onde não houver azulejo. 

• Paredes: Azulejo Cerâmico em parede específica (onde houver pontos hidráulicos). 

Nas demais paredes Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca. 
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4.7. DEPÓSITOS / DEPÓSITO DE JARDIM 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca. 

 

4.8. ELEVADORES 

Haverão dois elevadores por torre. 

A velocidade e capacidade serão determinadas a partir de cálculos de capacidade de 

tráfego, de acordo com as normas pertinentes. 

 

4.9. BANHEIROS / VESTIÁRIOS (ÁREAS COMUNS) 

• Pisos: Cerâmico com rodapé do mesmo material nas paredes onde não houver 

azulejo. 

• Paredes: Azulejo cerâmico até 2,00m em paredes específicas (área do box) e nas 

demais paredes Pintura PVA fosca. 

• Tetos: Pintura PVA fosca. 

• Pontos para equipamentos: 

o Pontos para chuveiros elétricos (sem o aparelho). 

 

4.10. FRALDÁRIO – TORRE SICÍLIA 

• Pisos: Cerâmico com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Pintura latéx PVA fosca. 

• Tetos: Pintura latéx PVA fosca. 

 

4.11. COZINHA / ESTAR FUNCIONÁRIOS – TORRE TRENTINO 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material onde não houver azulejo. 

• Paredes: Azulejo cerâmico em parede específica (onde houver pontos hidráulicos). 

Nas demais paredes Pintura PVA fosca 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 
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• Pontos para equipamentos: 

o 1 ponto para geladeira 

o 1 ponto para fogão 4 bocas 

 

4.12. OFICINA – TORRE TRENTINO 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

4.13. BEAUTY CARE – TORRE TOSCANA 

• Piso: Cerâmico, piso emborrachado, vinílico ou laminado com rodapé do mesmo 

material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

4.14. SALA DE JOGOS / RPG / LAN / ESPAÇO TEEN – TORRE TOS CANA / VENETO / 

SARDENHA 

• Piso: Cerâmico, piso emborrachado, vinílico ou laminado com rodapé do mesmo 

material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

4.15. SALÃO DE FESTAS / REFEIÇÕES / COZINHAS – TORRE TOSC ANA / VENETO / 

SICÍLIA 

• Piso: Cerâmico ou laminado com rodapé do mesmo material. 

• Paredes: Azulejo cerâmico em parede específica (onde houver pontos hidráulicos na 

cozinha). Nas demais paredes Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 
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4.16. ACADEMIA – TORRE VENETO / TRENTINO 

• Piso: Cerâmico, piso emborrachado, vinílico ou laminado com rodapé do mesmo 

material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

4.17. BRINQUEDOTECA – TORRE SARDENHA  

• Piso: Cerâmico, piso emborrachado, vinílico ou laminado com rodapé do mesmo 

material. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Pintura PVA fosca sobre forro de gesso. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÁREAS EXTERNAS E OUTRO S: 

 

5.1. FACHADA 

Pintura texturizada acrílica e outros revestimentos conforme definido em projeto.. 

 

5.2. QUADRA DE ESPORTES 

Piso cimentado com pintura sem medidas oficiais.  

Serão instalados: 1 par de tabelas de basquete, 1 par de traves de futebol e 1 par de 

traves de voleibol, com as redes. 

 

5.3. QUADRA DE STREETBALL 

Piso cimentado com pintura sem medidas oficiais.  

Será instalada uma tabela de basquete com rede. 

 

5.4. PLAYGROUND  

O piso será executado em blocos de concreto intertravado na cor natural dimensionado de 

acordo com o tráfego, grama sintética ou piso emborrachado. 
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5.5. PET PLACE 

Piso em caixa de pedrisco 

 

5.6. PISCINA  

A estrutura será em concreto armado, de acordo com projeto estrutural. Será revestida em 

pastilha cerâmica própria para uso em piscina.. 

Será equipada com filtro-bomba com potência e capacidade adequadas às dimensões da 

piscina, dispositivos de aspiração e retorno. 

Observação: Não serão fornecidos acessórios / kits de limpeza de piscina (mangueiras, 

cabos, peneiras, varas, etc). 

 

5.7. PRAÇAS, RAMPAS E ACESSOS / CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES 

O revestimento de piso será executado em blocos de concreto intertravado na cor natural 

(cinza), piso cimentado ou em revestimento de pedra, dependendo do local, conforme definição de 

projeto. 

 

5.8. ESTACIONAMENTO E ACESSO DE VEÍCULOS 

Os acessos no nível do terreno (piso em contato com o solo) serão em laje de concreto 

armado ou de blocos de concreto intertravado na cor natural (cinza) dependendo do local 

dimensionados de acordo com o tráfego. 

Os estacionamentos e acessos sobre estrutura de concreto terão piso de concreto 

pintado.  

As paredes internas do estacionamento receberão pintura acrílica e as paredes externas 

receberão pintura texturizada. 

 O teto do estacionamento e a face inferior das telhas não serão pintados. 

O estacionamento receberá pintura de demarcação de vagas. 

As vagas de estacionamento serão cobertas com laje ou com estrutura metálica ou de 

concreto com telhas de fibrocimento tipo kalhetão pintadas na parte superior. 
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5.9. MUROS DE DIVISA 

As faces externas da divisa dos laterais do terreno terão muros executados em blocos de 

concreto sem revestimento e sem pintura. 

A face externa da rua paisagística (prolongamento da rua Shalon) terá muro executado em 

blocos de concreto com aplicação de textura diretamente sobre o bloco.  

As faces internas dos muros de divisa receberão pintura acrílica ou textura diretamente 

sobre os blocos de concreto dependendo do local. 

Onde houver muro na divisa frontal (entrada da guarita) terá muros com aplicação de 

textura sobre o emboço ou gradil pintado. 

 

5.10. ENTRADA DO CONDOMÍNIO – GUARITA, ESTAR, SEGURANÇA, SALA ADM E 

SÍNDICO, HALL. 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material na área social. No barrilete piso 

cimentado. 

• Paredes: Pintura PVA fosca. 

• Teto: Textura acrílica sobre laje ou Pintura PVA fosca sobre forro de gesso em locais 

específicos. 

• Portões de Acessos de Veículos e Pedestres (Portaria): 

o De ferro galvanizado pintado com tinta esmalte, 

o Não será fornecida caixa de correspondência.  

As esquadrias serão em alumínio com pintura eletrostática branca, com vidro liso incolor, 

exceto no estar e frente da guarita que terá esquadria de vidro tipo “blindex”. Na passagem haverá 

uma divisória de vidro conforme projeto da guarita. Não será executado vidro blindado na portaria. 

 

5.11. CHURRASQUEIRA E PIZZA PLACE 

• Piso: Cerâmico com rodapé do mesmo material. 

• Paredes internas e externas: Pintura texturizada. 

• Teto: Textura acrílica. 

• Kit Pronto de Churrasqueira. 

• Forno tipo iglu para pizzas. 

• Observação: não serão fornecidos acessórios e grelhas de churrasqueira e forno iglu. 
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5.12. CASA DE GÁS (GLP) 

• Piso: Piso de concreto. 

• Parede: Pintura texturizada ou acrílica. 

• Teto: Pintura texturizada.ou acrílica. 

 

5.13. LIXO 

• Piso: Contrapiso de concreto alisado e pintado. 

 

Nos demais compartimentos e ambientes de serviço não relacionados acima e que 

compõem a edificação serão executados acabamentos compatíveis com o fim a que se destinam. 

No interesse do bom andamento da obra, a INCORPORADORA poderá substituir os 

materiais que faltarem no mercado na época de sua aquisição ou que se tornarem inacessíveis 

desde que mantida a mesma qualidade. 

As áreas comuns podem sofrer pequenas alterações ditadas pela melhor solução técnica 

ou estética. 

 

5.14. EQUIPAMENTOS E DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE LAZER: 

As áreas de lazer serão entregues equipadas e decoradas com os itens constantes na 

Relação de Equipamentos e Decoração das Áreas de Lazer, conforme anexo A deste memorial.  

 

6. OBSERVAÇÕES: 

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais.  

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos rejuntados e 

lavados, com louças, metais, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  As instalações 

serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente testadas e 

em perfeito estado de funcionamento.  

As ligações definitivas das unidades habitacionais serão executadas pelas 

concessionárias locais a pedido dos proprietários após vistorias, entrega das chaves e 

fornecimento do habite-se. 
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A obra oferecerá total condição de habitabilidade, será entregue com ligação definitiva das 

instalações de energia, telefonia, água, gás, laudo de vistoria de corpo de bombeiros, comprovada 

com a expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal.  

Em função da diversidade de materiais e marcas existentes no mercado, eventuais 

substituições serão possíveis, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente 

àqueles anteriormente especificados. 

Todas as perspectivas, plantas, ilustrações impressas nos materiais promocionais,  

maquetes e itens do apartamento decorado tais como móveis, vasos de planta, eletrodomésticos, 

aparelhos de ar condicionado, objetos decorativos, sancas, molduras, cortinas e persianas, 

acessórios de banheiro, cores diferenciadas de paredes, etc... são meramente ilustrativos e 

representativos e não fazem parte do contrato. 

As peças gráficas relacionadas ao empreendimento tiveram suas cores editadas por 

programas de computador, sendo, portanto, sujeitas a variações quando da efetiva execução 

daquilo que artisticamente representam. 

Os apartamentos e áreas comuns serão entregues conforme projetos aprovados,  

memorial descritivo e relação de equipamentos e decoração das áreas de lazer, anexos a este 

memorial. 

Em caso de divergência entre projeto e memorial prevalece o memorial. 

No interesse do bom andamento das obras, a INCORPORADORA poderá, a seu critério, 

substituir o tipo, qualidade ou cor dos materiais especificados neste Memorial, sempre que 

encontrar dificuldade para aquisição dos mesmos na ocasião em que a compra for programada. 

Durante a execução da obra, ficam expressamente proibidas quaisquer modificações por 

parte dos proprietários nos materiais de acabamento constantes deste Memorial, assim como nos 

projetos e detalhes dos apartamentos, a fim de que o prazo da obra e demais condições possam 

ser mantidos pela INCORPORADORA. 

 

 

Maringá, 24 de abril de 2012. 

 

___________________________________________________________________ 

VBI GRAÚNA MARINGÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 


