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CONDOMÍNIO “FLEX OSASCO II” 
 

Av. Transversal Sul, s/nº, Jd. Umuarama – Osasco – SP 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
 
 

1. GUARITA E FECHAMENTO DE TERRENO 
Será executada uma guarita não blindada com WC. O terreno será 
cercado com gradis ou muros, conforme projeto arquitetônico. 
 

2. CIRCUITO FECHADO DE TV 
Será entregue infraestrutura (tubulações secas) para a futura 
instalação de sistema CFTV com câmeras, apenas na portaria, sendo 
que todo o equipamento a ser adquirido e instalado será de 
responsabilidade do condomínio. 

 
3. PORTÕES AUTOMATIZADOS DE ACESSO 

Serão instalados, para o controle de acesso de autos, um portão com 
automação, cujo acionamento será através da guarita. Caso haja 
interesse de individualização de acionamento, seus controles e 
motores serão adquiridos pelo condomínio. O portão de pedestres será 
destravado pela portaria e aberto manualmente. Somente no portão de 
pedestres  será feita uma antecâmara, com dois portões para a 
segurança do condomínio.  

 
4. SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO 

Serão instalados os equipamentos necessários de combate ao 
incêndio, conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros. 

 
5. TELEFONE 

Serão instaladas as tubulações secas e caixas de passagem 
necessárias à futura instalação, por parte do proprietário de uma linha 
externa particular na sala de estar. 
 

6. INTERFONE 
Serão instaladas as tubulações, caixas de passagem e um aparelho de 
interfone na cozinha, com comunicação com a portaria. 

 
7. ANTENA COLETIVA/TV A CABO  

Será executada tubulação seca para futura instalação, por parte do 
condomínio, do sistema de antena coletiva e/ou TV a cabo. 
 

8. AR CONDICIONADO 
Para as unidades privativas não está prevista carga elétrica para ar 
condicionado e não será permitida a instalação de nenhum tipo de 
equipamento, mesmo que a cargo do proprietário. 
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9. MEDIÇÃO INDIVIDUAL 
Será entregue apenas a infraestrutura para futura instalação de 
medição remota de água e gás individualizada, ficando a aquisição e 
instalação dos medidores individuais de água e gás a cargo do 
condomínio. 

 
 
B. SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA ESTRUTURAL 
 

O sistema construtivo das unidades será em alvenaria estrutural em bloco de 
concreto, sendo terminantemente proibido realizar qualquer tipo de remoção, 
de corte, rasgos, furos ou modificações das alvenarias, nem para passagem 
de instalações, mudanças ou inclusões de pontos de tomadas/interruptores 
ou hidráulicos, abertura de vãos ou qualquer tipo de alteração. 
A remoção ou modificação de qualquer elemento estru tural 
(alvenarias/lajes/vigas/pilares/contra-vergas), pod e causar o colapso da 
estrutura e ruína do edifício.  

 
 
C. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 

As paredes não estruturais de vedação também serão executadas em 
alvenaria de bloco de concreto e não serão permitidas mudanças que 
impliquem em alteração ou cortes nas paredes. Não há alvenarias de 
vedação que possam ser removidas ou modificadas. 

 
 
D. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Serão executadas conforme projeto específico, atendendo às exigências das 
concessionárias e de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). 

 
1. MATERIAIS  

Condutores: Cobre eletrolítico ou cobre 
Eletrodutos:   Tubos polivinílicos ou de polietileno 
Quadros e Caixas:   Chapa metálica ou PVC com porta ou ABS 
Dispositivos de Proteção: Disjuntores eletromagnético, diferencial 

residual e fusível tipo "NH” 
Interruptores e Tomadas: Pial Legrand ou Iriel ou Siemens ou Alumbra 

ou Perlex 
 

2. LUMINÁRIAS  
Serão instaladas luminárias nas áreas comuns do empreendimento e 
no terraço das unidades privativas. As luminárias das áreas externas 
atenderão às especificações do projeto de paisagismo. 

 
3.  PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado 
de acordo com as normas e projeto específico. 
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4. CHUVEIROS ELÉTRICOS 
Nas unidades privativas não será entregue infraestrutura ou carga 
elétrica para instalação de chuveiros elétricos ou torneiras elétricas e 
não será permitida a instalação, mesmo que a cargo do proprietário. 

 
 
E. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS 
 

Serão executadas conforme projeto específico, atendendo às exigências das 
concessionárias e de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) 

 
1. MATERIAIS  

Água Fria: Tubos polivinílicos ou pex ou pert 
Água quente: Tubos de cobre ou polietileno reticulado ou CPVC 

ou PPR ou PEX ou PERT 
Gás: Tubos de cobre e/ou aço preto (aço carbono) 
Esgoto:    Tubos polivinílicos 
Águas Pluviais:  Tubos polivinílicos 
Rede de Incêndio: Tubos de ferro galvanizado ou cobre 

 
2. LOUÇAS  

As louças serão da marca Icasa ou Celite ou Incepa ou Deca ou Hervy 
ou Ideal Standard. 

 
3. METAIS 

Os metais serão das marcas Fabrimar ou Docol ou Deca ou Kelly ou 
Bognar ou Astra ou Esteves. 

 
4. BOMBAS DE ÁGUA  

As bombas de água serão entregues instaladas, obedecendo às 
características técnicas determinadas pelo projeto hidráulico. 

 
5. AQUECIMENTO DE ÁGUA  

Será entregue infraestrutura para a futura instalação de aquecedor de 
passagem a gás com capacidade de 20 litros/min, nível A, para o 
sistema de aquecimento de água, em atendimento aos pontos de 
duchas (Banhos). A aquisição e instalação do sistema de aquecimento 
de água ficarão por conta do condomínio e ou proprietário. 

 
6. DUCHAS 

Nas unidades privativas não serão entregues duchas, ficando esses 
itens por conta do proprietário. A instalação hidráulica a ser entregue 
será dimensionada para atender apenas duchas de baixa vazão (8 
l/min). 

 
 
F. ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRAGENS 
 

As portas das áreas comuns e das unidades autônomas serão em madeira 
semi-ocas, ou compostas de madeira (sarrafeadas ou colmeia), pintadas com 
esmalte na cor branca ou gelo. 
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Os batentes serão em madeira e instalados com espuma. 
As ferragens serão da marca Haga e/ou Aliança e/ou e/ou Arouca e/ou La 
fonte. 

 
G. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
 

Alumínio com pintura eletrostática na cor branca, conforme especificações do 
projeto arquitetônico. 

 
H. ESQUADRIAS DE FERRO 
 

Serão executados os gradis e os portões em ferro para acesso de autos e 
pessoas, com acabamento em pintura esmalte, obedecendo ao projeto 
arquitetônico e/ou paisagístico. 

 
I. VIDROS 
 

Os vidros serão incolores, lisos, fantasia ou aramados, conforme 
especificações do projeto de arquitetura. 

 
J. ELEVADORES 
 

Cada torre será atendida por dois elevadores. 
Nos pavimentos tipos, um elevador terá acesso pelo Hall Social/Serviço das 
unidades privativas finais 1, 2, 3, 4 e o outro elevador terá acesso pelo Hall 
Social/Serviço das unidades privativas finais 5, 6, 7 e 8. Os halls comunicam-
se pela circulação interna, que passa pela escada de emergência, isolados 
por portas tipo “corta fogo”. 
Nos pavimentos térreos, os acessos serão como nos pavimentos tipos. 
Serão instalados elevadores das marcas Atlas-Schindler, Otis, Thyssen-Krupp 
ou Alfa. 

 
K. EQUIPAMENTOS E DECORAÇÃO 
 

Alguns ambientes e/ou áreas comuns serão entregues equipados e/ou 
mobiliados. 
 

 VER ANEXO 01 
 

L. ACABAMENTOS DAS ÁREAS COMUNS  
 
                     VER ANEXO 02 
 
M. ACABAMENTOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS 

 
                     VER ANEXO 03 
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N. OBSERVAÇÕES 
 
 

1. Em virtude do grande número de lançamentos de ma teriais e 
equipamentos novos, a Tecnisa Flex. se reserva ao d ireito de substituir 
alguns dos itens apresentados neste memorial por ou tros de qualidade 
equivalente. 

 
 

2. Eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados 
enchimentos e forros e/ou sancas de gesso (para passagem de instalações), 
assim como enchimentos nas dependências das unidades autônomas. 
 

 
3. Para os itens onde constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a 
escolha da opção a ser adotada no empreendimento ficará a critério da 
TECNISA Flex. 

 
 

4. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as 
constantes no “Manual do Proprietário” publicado pelo Sinduscon-Sp 
(Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) em 
conjunto com o Secovi (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo). 

 
5. Os registros de comando das instalações hidráulicas existentes na 
unidade autônoma, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar 
localizados em locais diferentes daqueles representados na unidade modelo 
do stand de vendas. 

 
 

6. O banheiro (na área externa do boxe), a cozinha e a área de serviço não 
são impermeabilizados devendo ser limpo-higienizados apenas com panos 
umedecidos com produtos não agressivos aos acabamentos. Os ralos 
(quando existentes) são apenas extravasores em caso de vazamento 
acidental, sendo vetada a lavagem destas áreas. 
 

 
7. As instalações hidráulicas desse empreendimento preveem ralos ou caixas 
sifonadas no boxe do chuveiro do banheiro e na área de serviço. A cozinha 
não será provida deste tipo de acessório. Nos terraços a captação de águas 
pluviais poderá será feita através de ralos seco ou sem ralos, com borda 
“livre”. 

 
 

8. As instalações elétricas preveem pontos de tomada de energia em 110 
volts para todos os ambientes. 
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9.  As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e 
maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, 
material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de 
veiculação são meramente ilustrativas e artísticas, podendo apresentar 
variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos 
executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a 
postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos 
folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou 
stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo que, 
rubricado entre as partes, sendo parte integrante do contrato. 

 
 

10.  O Manual do Proprietário do empreendimento será elaborado, tendo como 
base os acabamentos padrão descrito no presente memorial. 

 
 

11.  As tubulações hidráulicas de gás na área de serviço , esgoto e água 
fria da bancada da Cozinha e água fria da bacia san itária dos banhos 
serão aparentes.  Demais tubulações de hidráulica estarão embutidas em 
shafts, alvenarias de vedação e sancas de gesso ou carenagens plásticas. 

 
 

12.  As espécies vegetais apresentadas nos materiais publicitários, tais como, 
folders, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação, são 
meramente imagens ilustrativas podendo sofrer alterações em seu porte ou 
espécie, apresentando variações em relação à obra final. 

 
 

13.  O projeto do sistema de piso foi concebido para receber a aplicação de 
carpete ou de outro acabamento flexível com comportamento acústico 
equivalente, configuração necessária para que o desempenho acústico 
previsto nas normas brasileiras seja atendido. Caso o cliente não atenda a 
configuração anterior, e instale acabamentos rígido s (cerâmica, pedra, 
porcelanato, etc.), será necessário e de sua respon sabilidade, adotar um 
sistema complementar de atenuação de ruídos de impa cto para que seu 
piso apresente desempenho compatível com premissas de projeto e 
norma.  É importante salientar que o não cumprimento desta exigência 
comprometerá o desempenho acústico em relação à unidade imediatamente 
abaixo. Caso o proprietário opte pela instalação de pisos de madeira, estes 
NÃO poderão ser parafusados, pois existem sistemas elétricos e hidráulicos 
embutidos na laje. Tais pisos deverão ser colados. 
 
 
14.  Serão observadas variações de tonalidade nos revestimentos de fachada 
com o uso de monocapa, as quais, contudo, por serem inerentes ao produto, 
são consideradas normais, previsíveis e aceitáveis. 
 
 
15.  As piscinas do condomínio, adulto e infantil, não serão aquecidas. 
 

 
 


