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localização

•  Endereço: Rua José Moscardini ,  65 - Hortolândia/SP

registro

•  Matr ícula:  32.492 (CRI Sumaré-SP)
• Área da matrícula m2: 57m2

apartamentos

•  Número de dormitórios:  2 
•  Número de unidades:  2 torres |  16 pavimentos |  192 aptos.
•  Área construída (m2):  57,73 
•  Vagas por unidade: 1
• Tipo: Vert ical
•  Uso: Residencial
•  Número de torres:  2
• Número de pavimentos:  16
• Número de unidades/pavimento: 6 Total  de unidades:  192
• Número de vagas:  211
• Vagas no térreo: 211
• Área privat iva aptos.  (m2):  11.084,16
• Área construída (m2):  14.605,00
• Área de lazer externo (m2):  33
• Área de lazer interno (m2):  694

f icha 
técnica



MEMORIAL DESCRITIVO 

1.  DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO.  

O Empreendimento é composto por 02 (dois)  blocos,  cada um contendo 02 (dois)  e levadores e 16 (dezesseis)  pavimentos,  sendo 
o Térreo dest inado à área de lazer e vagas de garagem descobertas e os demais pavimentos compostos,  cada um, por 06 (seis) 
apartamentos t ipo com área pr ivat iva conforme quadro da NBR 12.721.  
 
A área de lazer contém playground, salão de festas,  f i tness,  br inquedoteca,  espaço gourmet,  lan house e sala de le i tura.
 
Cada apartamento terá 01 vaga de garagem descoberta,  sendo que a mesma encontra-se  determinada  para  cada  apartamento  
conforme Memorial   de  Incorporação  Imobi l iár ia  devidamente registrado no Ofic ia l  de Registro de Imóveis da Comarca de Sumaré, 
Estado de São Paulo.  
O  Empreendimento  contará  a inda  com  mais   19 (dezenove)  vagas  de  garagem  para v is i tantes,   também  devidamente 
ident i f icadas no Memorial   de  Incorporação  Imobi l iár ia  devidamente  registrado  no  Of ic ia l   de  Registro de Imóveis da Comarca de 

Sumaré,  Estado de São Paulo.  

2.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS.

2.1 SUPERESTRUTURA
Os pavimento térreo e demais pavimentos serão em sistema de alvenar ia estrutural  e concreto armado. 

2.2 ALVENARIA
A alvenar ia estrutural  será em blocos de concreto,  e a a lvenar ia de vedação em blocos cerâmicos ou de concreto. 
 
2.3 INFRA ESTRUTURA

2.3.1 Trabalhos de terraplanagem.
Serão executados serv iços de terraplanagem para edif icação do Empreendimento de acordo com níveis apontados pelo levantamento 
planial t imétr ico.

2.3.2 Fundações. 
As fundações serão executadas de acordo com os projetos específ icos e estarão dimensionadas de forma a suportar e transmit i r  com 
segurança as cargas das edif icações para o solo.  Todos os serv iços,  tanto os de projeto quanto os de execução, seguirão as normas 
preconizadas pela ABNT.  
A execução dos serv iços das fundações e movimentos de terra serão auditados pela  empresa que desenvolveu o respect ivo projeto, 
restando garant ida sua f ie l  execução.

2.3.3 Rede de energia. 
O condomínio será abastecido com energia elétr ica fornecida pela concessionár ia local  com centros de medições indiv iduais para 
cada apartamento t ipo. 



2.3.4 Rede de água e esgoto. 
O condomínio será abastecido pela rede de água da concessionár ia local ,  a qual  será distr ibuída por s istema de água interno, 
com medição indiv idual izada para cada apartamento t ipo.  

As redes de esgoto e de águas pluvia is  internas serão dimensionadas e l igadas à rede públ ica.  

2.3.5 Sinal  de televisão. 
Será executada toda infra estrutura ( tubulação seca) para recebimento de s inais de TV a cabo, cabendo aos condôminos,  às suas 
expensas,  a contratação de empresa fornecedora do s istema e ponto de TV colet iva.

2.3.6 Interfonia. 
Será executado um sistema de intercomunicação (com cabeamento) conforme normatização da ABNT de modo a atender a portar ia e 
os apartamentos t ipo.

3.  ESQUADRIAS E FERRAGENS.

3.1 Janelas. 
As janelas serão em esquadr ias de alumínio e fechamento em vidro.  Nos dormitór ios,  as janelas serão compostas por 03 folhas:  uma 
de v idro e duas de venezianas.

3.2 Portas de correr das varandas dos apartamentos t ipo. 
Serão em esquadr ias de alumínio,  compostas por 02 folhas de v idro. 

3.3 Portas e batentes.
Nos  apartamentos t ipo e áreas comuns,  as portas serão de  madeira,  do t ipo porta-pronta,  l isa,  p intadas.  Os batentes serão em 
madeira pintada. 

3.4 Ferragens.
Nos apartamentos t ipo e áreas comuns serão instaladas fechaduras e maçanetas marca Arouca,  niquelada,  ou modelos s imi lares.

3.5 Vidros.
Os vidros dos apartamentos t ipo serão incolores nas janelas dos dormitór ios,  cozinha e sala,  e mini-boreal  nos banheiros.

3.6 Gradis e portão de entrada de veículos.
O  Empreendimento será entregue com e portão automatizado de acesso a pedestres e veículos,  conforme projeto aprovado pela 
Prefei tura Municipal  de Hortolândia,  Estado de São Paulo.  As portas e alçapões das  áreas técnicas serão metál icos com pintura em 
esmalte s intét ico.

3.7 Muros de divisa. 
Os muros div isór ios serão em alvenar ia revest idos com chapisco grosso ou emboço, com pintura.



4. ACABAMENTOS DOS APARTAMENTOS TIPO.

4.2 SACADA4.1 SALA DE ESTAR

4.3 COZINHA 4.4 ÁREA DE SERVIÇO

Piso Contrapiso.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes Latex sobre gesso liso.

Porta balcão
Alumínio com duas folhas  

de vidro liso.

Porta de entrada Madeira pintada.

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre concreto.

Paredes Latex sobre emboço.

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes
Cerâmico, marca Lef ou similar 
acima da bancada e latex sobre 
gesso liso nas demais paredes.

Pia
Bancada em granito,  

cuba em aço inox.

Metais
ABS cromado,  

marca Forusi ou similar.

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes
Cerâmico, marca Lef ou similar 
acima do tanque e latex sobre 
gesso liso nas demais paredes.

Tanque Louça, marca Icasa ou similar.

Metais
ABS cromado,  

marca Forusi ou similar.



4.6 CIRCULAÇÃO DOS DORMITÓRIOS4.5 DORMITÓRIOS

4.7 BANHEIRO 4.7 BANHEIRO

Piso Contrapiso.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes Latex sobre gesso liso.

Porta de entrada Madeira pintada.

Piso Contrapiso.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes Latex sobre gesso liso.

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes

Cerâmico, marca Lef ou similar 
acima do lavatório e nas 

paredes do box e latex sobre 
gesso liso nas demais paredes.

Louça
Lavatório com coluna e bacia 
sanitária com caixa acoplada, 

marca Icasa ou similar.

Metais
ABS cromado, 

marca Forusi ou similar.



5.  ACABAMENTO DAS ÁREAS DE USO COMUM.
5.2 SALÃO DE FESTAS /  BRINQUEDOTECA / 

ESPAÇO GOURMET / LAN HOUSE / SALA  
DE LEITURA / FITNESS 5.1 GUARITA

5.3 HALL TÉRREO / HALL DOS PAVIMENTOS

5.5 GARAGEM

5.4 CAIXA DE ESCADA

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes Latex sobre gesso liso.

Louça
Lavatório com coluna e bacia 
sanitária com caixa acoplada, 

marca Icasa ou similar.

Metais
ABS cromado,  

marca Forusi ou similar.

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes Latex sobre gesso liso.

Piso Piso intertravado em concreto.

Piso CConcreto desempenado.

Teto Latex sobre concreto.

Paredes
Latex sobre bloco  

de concreto aparente.

Piso Cerâmico, marca Lef ou similar.

Rodapé Cerâmico, marca Lef ou similar.

Teto Latex sobre gesso liso.

Paredes Latex sobre gesso liso.

Louça
Lavatório com coluna e bacia 
sanitária com caixa acoplada, 

marca Icasa ou similar.

Metais
ABS cromado,  

marca Forusi ou similar.



5.7 DEPÓSITO DE GÁS5.6 LIXEIRA

Piso Concreto desempenado.

Teto Latex sobre concreto.

Paredes
Latex sobre bloco  

de concreto aparente.

Piso Concreto vassourado.

Gradil
Gradil metálico pintado  
com esmalte sintético.

6. REVESTIMENTO EXTERNO - FACHADA.  

Todas as faces das paredes externas serão com pintura ou massa textur izada.   

7.  INSTAL AÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS.  

Todas as instalações serão executadas dentro dos  cr i tér ios prescr i tos nas normas da ABNT. Serão ut i l izados eletrodutos r íg idos e 
f lex íveis e caixas de PVC. O quadro de luz será em mater ia l  termoplást ico  ou  metál ico,   com  tamanho  compat ível   com  o  número  
de  c ircuitos  constantes no projeto elétr ico.  Os dis juntores serão marca Siemens ou s imi lar. 
As tomadas e interruptores serão da marca Alumbra ou s imi lar.  Os f ios e cabos serão da marca Si l  ou s imi lar.  Para a telefonia,  será 
entregue o cabeamento de modo a atender os apartamentos t ipo.

8. INSTAL AÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO.  

Todas as instalações serão executadas dentro dos cr i tér ios  previstos nas normas da ABNT, em acordo com os projetos específ icos.   
Os mater ia is  a serem empregados na parte interna das unidades serão os tubos de PVC ou pol ipropi leno para água fr ia .

9. INSTAL AÇÕES DE GÁS.  

Os tubos e conexões serão em cobre de acordo com as normas da ABNT e projetos específ icos.

10.  COBERTURA.  

A cobertura dos blocos e da portar ia será em estrutura de madeira e telhas de f ibrocimento.



11.  LIMPEZA DOS APARTAMENTOS ‘TIPO’.  

Os apartamentos ‘ t ipo’  serão entregues l impos.  As cerâmicas,  p isos e v idros serão lavados e entregues l ivres de todos os res íduos 

provenientes da construção.   

12.  DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS.  

As áreas comuns do condomínio serão entregues com todas as l igações def ini t ivas de água,  eletr ic idade, gás e esgoto.  
Cada propr ietár io deverá sol ic i tar  a l igação indiv idual  de eletr ic idade, telefone e TV a cabo à respect iva prestadora do serv iço. 

13.  PAISAGISMO.  

O Empreendimento será entregue com paisagismo executado conforme projeto,  para as áreas externas,  
incluindo jardins e calçamento. 

14.  DECORAÇÃO.  

O Empreendimento será  entregue equipado e decorado conforme o  Memorial  de Equipamentos das Áreas Comuns ora descr i to:  

14.1 SALÃO DE FESTAS.
• 4 Mesas
• 16 Cadeiras
• 1 Forno elétr ico
• 1 Micro-ondas 

14.2 BRINQUEDOTECA.
• 1  Lousa
• Tapetes em EVA
• 1 Prateleira
• 5 Br inquedos educat ivos

14.3 ESPAÇO GOURMET.
• 4 Mesas
• 16 Cadeiras
• 1 Forno elétr ico
• 1 Micro-ondas

14.4 LAN HOUSE.
• 4 Cadeiras
• Bancada em madeira
• 4 Computadores



14.5 SALA DE LEITURA.
• 4 Cadeiras
• 1 Mesa
• 1 Prateleira

14.6 FITNESS.
• 1  Bicicleta ergométr ica
• 1 El ípt ico mecânico
• 1 Estação de musculação
• 3 Colchonetes

14.7 PLAYGROUND.
• 1  Br inquedo mult iuso em madeira

15 DISPOSIÇÕES GERAIS.  

15.1 Equipamentos não fornecidos pela VENDEDORA para os apartamentos t ipo.  
•  Espelhos;  
•  Luminár ias;  
•  Box;  
•  Papeis de parede;  
•  Molduras de madeira arrematando as paredes;  
•  Móveis;   
•  Carpetes ou tapetes;  
•  Forros de gesso decorat ivo;  
•  Eletrodomést icos em geral ;   
•  Peças de decoração constantes no mater ia l  publ ic i tár io e não abrangidas no presente Memorial  Descr i t ivo;  
•  Chuveiro;  
•  Subst i tu ições de marcas e equipamentos.  

15.2 Substituições de marcas e equipamentos.  
F ica reservado à VENDEDORA o direi to de real izar a l terações nas  especif icações estabelecidas,  desde que mantida a qual idade e 
s imi lar idade dos produtos e/ou serv iços,  sempre que encontrar di f iculdades de aquis ição e/ou contratação; houver possibi l idade de 
apl icação de produtos e/ou serv iços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;  precisar atender as exigências dos 
Poderes Públ icos ou concessionár ias de serv iços públ icos.   
Mater ia is  naturais ,  ta is  como pedras e madeiras,  estão sujei tos a di ferenças de tonal idades e texturas.   
Os lay-outs,  mobi l iár ios,  cores,  paginações de acabamentos e vegetação apresentados nas imagens de vendas para as áreas comuns 
do Empreendimento são i lustrat ivos.  



Incorporação


