
ESCAPE Vila São Francisco 
 

TATI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
AK REALTY INCORPORAÇÃO LTDA 

 

MEMORIAL  DESCRITIVO  de MOBILIARIO das 
ÁREAS COMUNS - TÉRREO 

 
 
Áreas Internas: 
 
 
Hall  : 
 
- 01 móvel composto por três partes: sofá, pufe e mesa lateral 
- 01 mesa de centro  
- Persiana  
 

Lan House  : 
 
- 04 Puffs 
- 02 Poltronas 
- 01 Mesa lateral 
- 01 Painel com 02 TVs 
- 01 Mesa p computadores 
- 04 Cadeiras 
- 02 Tapetes 
- 02 Pendentes decorativos 
 

Brinquedoteca  :  
 
- 04 Mini Puffs  
- 02 Mesinhas  
- 03 Cadeirinhas 
- 01 Televisão 
 

Fitness  :  
 
- 01 Espaldar 
- 01 Barra de alongamento 
- 01 Móvel para armazenar pesos e colchonetes. 
- 02 Esteiras 
- 02 Bicicletas 
- 01 banco flexível 
- 01 Estação 
 



Salão de Festas   :  
 
- 02 Mesas de Centro 
- 08 Poltronas 
- 03 Poltronas 
- 01 Mesa medindo 2,40m por 1,10m 
- 06 Cadeiras 
- 01 Bancada  
- 02 Mesas laterais 
- 01 Biombo  
- 02 mesas laterais 
- 02 tapetes 
- prateleiras  
- 01 Geladeira 
- 01 Freezer 
-  01 Fogão  
 
 

Salão de Festas Infantil  :  
 
- 03 Banquetas Altas  
- 03 Mesas  
- 09 Cadeiras 
- 03 Puffs  
- 01 fogão  
- 01 geladeira 
- 01 pia 
 

Área Externa : 
 

Redário : 

 
- 4 redes 
 
Churrasqueira :  
 
- 6 mesas 
- 24 cadeiras 
 
Piscina :  
 
- 12 espreguiçadeiras 
- 6 mesas 
- 24 cadeiras 
- 5 mesas de apoio 
- 6 guarda-sóis 

 



 
MEMORIAL  DESCRITIVO 

 
 
APTO TIPO 
 
 
Sala Estar / Jantar 
  Piso:   Contrapiso liso para receber carpete; 
  Soleira:                  Granito; 
  Parede: Placa de gesso com acabamento em pintura látex; 
  Teto: Acabamento em pintura látex ; 
  Esquadria:  Alumínio com vidro liso e incolor;                                       
  Porta Entrada:   Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura    esmalte acetinado.  
  

 
Terraços 
  Piso:   Ardósia; 
  Rodapé: Ardósia; 
  Parede:  Vide fachada ; 
  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex ; 
  Guarda-Corpo: Metalico.  
 
 
 
Dormitórios 
  Piso:   Contrapiso liso para receber carpete; 
  Parede: Placa de gesso acartonado com acabamento em pintura 

látex; 
  Teto: Acabamento em pintura  látex ; 
  Esquadria:  Alumínio com vidro liso e incolor; 
  Porta:             Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado. 
 
 
Banheiros – Suite e Social 
  Piso e Rodapé :     Cerâmica 20 x 20 ou 30 x 30; 
  Soleira:                  Granito; 
  Parede: Azulejo, 20 x 20 ou 30 x 30, no box do chuveiro. Nos 

demais locais acabamento em pintura látex acrílico anti  
fungo; 

   Teto:  Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 
   Aparelhos: Tampo com frontão e guarnição de mármore ou granito, 

com cuba de louça e aparelho misturador; 
Bacia de louça com caixa acoplada embutida; 



   Esquadrias:  Alumínio com vidro fantasia; 
   Porta :    Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura  esmalte acetinado; 
     
 
Cozinha / Área de Serviço 
  Piso e Rodapé:      Cerâmica 20 x 20 ou 30 x 30; 
  Soleira:                  Granito;  
  Parede: Azulejo 20 x 20 ou 30 x 30 na parede da pia e do tanque. 

Nos demais locais pintura látex acrílica; 
Teto Cozinha: Forro de gesso e/ou gesso liso com acabamento em 

pintura látex; 
  Aparelhos Coz.:  Tampo com frontão e guarnição de granito e cuba de aço 

inox com torneira para água fria; 
 Pontos para Instalação de Geladeira, Maquina de Lavar 

Louça, Microondas, Fogão e Purificador-Coifa; 
  Aparelhos A. S.:   Tanque de Louça sem coluna; 

Pontos para instalação de Maquina de Lavar Roupa e 
Ferro Elétrico; 

Teto A. Serv.:         Forro de gesso e/ou gesso liso e/ou chapas de gesso 
acartonado colado sob  a laje com acabamento em pintura 
látex; 
Portas: Folheada em madeira, sarrafeada, com 
acabamento em pintura esmalte acetinado; 

  Esquadrias Coz.:  Alumínio com vidro fantasia; 

 
 
 
ÁREA COMUM INTERNA  
 
 
Hall Elevadores 
  Piso e Rodapé: Cerâmica 20 x 20 ou 30 x 30; 
  Parede:  Pintura látex; 
  Teto: Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 
  P.C.F. e Caixas: Pintura esmalte; 
  Portas elevadores:    Pintura  esmalte; 
 
 
Escadaria do 2ºSS ao 1º tipo 
  Piso:   Cimentado liso 
  Escadaria:              Metálica ou de Concreto Armado; 
  Parede:  Pintura látex; 
  Teto:   Acabamento em pintura látex; 

 
 
Escadaria  tipo 
  Piso:   Cimentado liso; 
  Escadaria:             Metálica ou de Concreto Armado;; 
  Parede:  Pintura látex; 



  Teto:   Acabamento em pintura látex; 
 
 
Elevadores Três elevadores elétricos p/ passageiros por bloco; 

 
 

 
TÉRREO 
 
 
 
Hall / Recepção 
Piso e Rodapé: Cerâmica de acordo com projeto de decoração;     
  Parede: Bloco cerâmico revestido com gesso e / ou Placa de gesso 

com   acabamento em pintura látex; 
  Teto: Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 
  Esquadrias:  Alumínio com vidro liso; 
  P.C.F.:                   Pintura esmalte; 
   
 
Salão de Jogos /Lan house/ Salão de Festas Adulto e Infantil 
Piso e Rodapé:  Cerâmica de acordo com projeto de decoração;     
  Parede: Bloco cerâmico revestido com gesso e / ou Placa de gesso 

com   acabamento em pintura látex; 
Teto: Forro de gesso com acabamento em pintura látex;  
  Esquadrias:  Alumínio com vidro liso; 
 
 
  
Brinquedoteca 
Piso e Rodapé:  Vinílico de acordo com projeto de decoração;     
  Parede: Bloco cerâmico revestido com gesso e / ou Placa de gesso 

com   acabamento em pintura látex; 
Teto: Forro de gesso com acabamento em pintura látex;  
  Esquadrias:  Alumínio com vidro liso; 
 
Fitness  
Piso e Rodapé:  Vinílico de acordo com projeto de decoração; 
  Parede: Bloco cerâmico revestido com gesso e / ou Placa de gesso 

com   acabamento em pintura látex; 
Teto: Forro de gesso com acabamento em pintura látex;  
  Esquadrias:  Alumínio com vidro liso; 
 
 
WC Salão de Festas 
  Piso:    Cerâmica de acordo com projeto de decoração;  
  Parede:  Bloco cerâmico revestido e/ou Placa de gesso acartonado 
   com acabamento em pintura látex; 
  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 



  Aparelhos:      Bancada com frontão e guarnição de mármore ou granito; 
  Esquadrias:  Alumínio com vidro liso; 
  Portas:    Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado; 
 
 
WC Salão de ginástica 
   Piso:   Cerâmica de acordo com projeto de decoração; 
Parede:           Azulejo no box do chuveiro. Nos demais locais 

acabamento em pintura  látex acrílico; 
  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex;  
  Aparelhos:  Bancada com frontão e guarnição de mármore ou granito; 
  Esquadrias:  Alumínio com vidro fantasia; 
  Portas:  Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado; 
 
 
Copa/Bar 
  Piso e Rodapé:  Cerâmica de acordo com projeto de decoração;  
  Parede:             Acabamento em pintura látex; 
Teto: Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 
  Bancada: Tampo com frontão e guarnições de mármore ou granito; 
  Balcão:  Mármore ou Granito; 
 
 
 
Sala/Dormitório Zelador 
  Piso:    Contrapiso liso para receber carpete; 
  Parede: Bloco cerâmico revestido com gesso e / ou Placa de gesso 

com   acabamento em pintura látex; 
  Teto:   Pintura látex direto sobre laje; 
  Esquadria:    Alumínio com vidro liso e incolor;   
  Porta entrada: Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado; 
Portas internas: Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado;  
 
 
Cozinha / Área de Serviço Zelador 
  Piso:   Cerâmica;  
  Parede: Azulejo na parede da pia e do tanque. Nos demais locais 

pintura látex acrílica;  
  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex;  
  Aparelhos: Tampo com frontão e guarnições de granito; 

Tanque de louça sem coluna;  
  Esquadria:  Alumínio com vidro fantasia; 
  Porta: Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado; 
 
 



Banho Zelador 
  Piso:  Cerâmica; 
  Parede: Azulejo no box do chuveiro e três fiadas acima da pia. Nos 

demais locais acabamento em pintura látex acrílico anti  
fungo;  

  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 
  Aparelhos:  Lavatório de louça sem coluna; 

Bacia sanitária com caixa acoplada; 
  Esquadria:  Alumínio com vidro fantasia; 
  Portas :  Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado; 

 
 
 
TÉRREO EXTERNO 
 
 
 
Portaria 
  Piso:   Cerâmica; 
  Parede: Bloco cerâmico revestido com   acabamento em pintura 

látex; 
  Teto:   Acabamento em pintura látex  sobre laje; 
  Bancada:               De concreto ou granito;                                      
  Esquadrias e Portas: Alumínio com vidro liso; 
 
 
WC 
  Piso:   Cerâmica; 
  Parede:  Azulejo;  
  Teto:   Acabamento em pintura látex  sobre laje; 
  Aparelhos:  Lavatório sem coluna; 

Bacia sanitária com caixa acoplada;  
  Esquadria:  Alumínio com vidro fantasia; 
  Porta:  Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado;  
 
 
Piscina 
 
Conforme Projeto paisagístico; 
 
 
Paisagismo 
 

-Será previsto, pela implantação do Empreendimento, tratamento 
paisagístico, com espaços em composição, previstos por suas áreas externas, 
demarcados e definidos através dos projetos Arquitetônico e de Paisagismo; 
 



   
 
1º SUB SOLO  
 
 
 
Estacionamento 
  Piso:   Concreto liso com faixas para demarcação das vagas; 
  Parede: Pintura a óleo com barra de 80cm em preto e 20cm em 

amarelo e pintura à base de cal no restante; 
Teto:  Acabamento em pintura à base de cal; 
 
 
Hall Elevadores 
  Piso:   Cerâmica 20 x 20 ou 30 x 30; 
  Parede:  Pintura látex;  
  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex; 
 
 
Vestiários funcionários feminino e masculino 
  Piso e Rodapé: Cerâmica;  
  Parede: Azulejo  no box do chuveiro e três fiadas acima da pia. Nos 

demais locais acabamento em pintura látex acrílico;  
  Teto:   Acabamento em pintura látex sobre laje; 
  Aparelhos:  Lavatório sem coluna; 

Bacia sanitária com caixa acoplada; 
  Porta:   Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado;  
  Esquadria:  Alumínio com vidro fantasia; 
 
Depósito 
  Piso:   Cimentado liso; 
  Parede: Pintura à base de cal;  
  Teto: Acabamento em pintura à base de cal;  
  Portas:   Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado;  
 
 
Sala de medidores e Distribuição Geral 
  Piso:   Cimentado liso; 
  Parede: Pintura à base de cal;   
  Teto: Acabamento em pintura à base de cal;  
  Portas:   Com ventilação permanente e acabamento em pintura 

esmalte acetinado;  
 
 
Pressurização 
  Piso:   Cimentado liso; 
  Parede: Pintura à base de cal;  



  Teto: Acabamento em pintura à base de cal;  
  Portas:   Corta fogo com acabamento em esmalte acetinado;  
 
 
 
 

2ºSUB SOLO  
 
 
Estacionamento 
  Piso:   Concreto Liso com faixas para demarcação das vagas; 
  Parede: Pintura a óleo com barra de 80cm em preto e 20cm em 

amarelo e pintura à base de cal no restante; 
Teto:  Acabamento em pintura à base de cal; 
 
  
Hall Elevadores 
  Piso:   Cerâmica 20 x 20 ou 30 x 30; 
  Parede:  Pintura látex;  
  Teto:   Forro de gesso com acabamento em pintura látex;  
 
 
Depósitos 
  Piso:   Cimentado liso; 
  Parede: Pintura à base de cal;   
  Teto: Acabamento em pintura à base de cal;  
  Portas:   Folheada em madeira, sarrafeada, com acabamento em 

pintura esmalte acetinado;  
 

 

COBERTURA 
 
 
Telhado 
  Telhas:   onduladas em fibra mineral; 
 
 
Laje de cobertura 
  Laje:                  Impermeabilizada com caimento de 2% proteção mecânica;                 
  
   

ÁTICO 
 
 
Barrilete / Casa de Máquinas 
  Piso:   Cimento liso; 
  Parede: Pintura à base de cal; 
  Teto: Acabamento em pintura à base de cal;  
 



 

FACHADAS 
 
 
Revestimento 
Parede:                 Revestimento das Fachadas será executado em pintura 

acrilica texturizada, com detalhes em molduras e frizos em 
conformidade ao estilo arquitetônico definido para o 
Empreendimento; 

 
 
 

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
-Redes de águas pluviais e esgotos serão executados em tubos e 

conexões de PVC; 
-Redes de água fria serão executadas as prumadas em tubos de PVC e 

a distribuição em tubos de polietileno reticulado (PEX); 
-Redes de água quente serão executadas em tubos de polietileno 

reticulado (PEX); 
As unidades serão entregues com ponto para instalação de aquecedor 

de água à gás, que atenderá os banheiros sociais, sendo a compra e 
instalação do mesmo de responsabilidade do comprador; 

-Rede de prevenção e combate à incêndios serão executadas de acordo 
com as normas e exigências do Corpo de Bombeiros; 

-Rede de gás serão executadas em tubos de cobre; 
 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
     -Serão executadas conforme as normas e exigências vigentes sendo 
que os fios e cabos serão do tipo anti-chama em cobre, os eletrodutos em 
tubos polivinílicos ou de plietileno, os quadros de distribuição em caixas com 
dijuntores tipo quick-lag e os barramentos em cobre; 
 
 
SISTEMA DE TELEFONIA 
     -Será executada toda a infra estrutura para a instalação de telefones 
permitindo  ligações externas e internas entre as diversas áreas do condomínio 
e demais unidades; 
 
 

SISTEMA DE RECEPÇÃO DE SINAL DE TELEVISÃO 
   -Será previsto a infra-estrutura necessária com quadros, tubulações 
secas e guias a futura instalação pelo Condomínio de Utilização, de um 
sistema de  Antena  Coletiva  de  TV, para  recepção  dos   sinais abertos de  
VHF-UHF, assim  como, de  TV por Assinatura. Através de projeto específico, 
serão demarcados pontos nas Salas e nos Dormitórios; 
 
 
 



ACABAMENTOS 
   Ferragens:   serão de fabricação da La Fonte,Arouca,Papaiz,Fama,Lockwell. 
   Louças:        serão de fabricação da Ideal Standard, Deca, Celite, Incepa ou 

outra marca da mesma qualidade; 
   Interruptores e tomadas:     serão de fabricação da Pial Legrand, Biticino, 

Siemens ou        outra marca de mesma qualidade; 
   Metais:  serão de fabricação da Oriente, Deca, Docol, Fabrimar ou outra 

marca da      mesma qualidade; 
   Cerâmica:   serão de fabricação Eliane, Cecrisa, Incepa, Portobello oui outra 

marca de mesma qualidade; 
   Iluminação:  serão instalados aparelhos de iluminação das áreas externas e 

comuns de acordo com os projetos de decoração e paisagismo; 
   Elevador:     serão de fabricação Atlas-Schindler, Thyssen Krupp ou Otis; 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
 
a. No interesse do bom andamento da Obra, a Construtora, poderá substituir 

quaisquer especificações de material, descritas neste Memorial Descritivo 
de Construção, sem que haja sua depreciação, sempre que, quando da 
época para a qual sua compra tenha sido programada, encontrar 
dificuldades em sua aquisição ou ainda se produtos ou equipamentos 
importados adequarem-se às especificações e às necessidades do 
Empreendimento; 

 
b. Somente serão permitidas visitas a Obra, por parte dos Senhores 

Adquirentes, com autorização das Construtoras e sempre na companhia do 
Engenheiro da Obra. Estas autorizações não serão concedidas durante os 
noventa(90) dias que antecederem a data de entrega final das Unidades 
Residenciais, uma vez que, os serviços de acabamento final, calafate, 
limpeza, ficam prejudicados em sua execução na presença de elementos 
não envolvidos com os mesmos; 

 
c. Entende-se por projeto Arquitetônico, por projeto de Paisagismo, ou 

Projetos específicos, o conjunto de informações disponíveis em desenhos e 
em especificações de materiais, de acabamentos e de cores, em 
conformidade a criação concebida para o Empreendimento e ao padrão 
estabelecido para a Obra; 

 
d. Em função das características dos Projetos e da Tecnologia utilizada no 

Empreendimento, a Construtora poderá optar pôr forro de gesso  com 
acabamento, em ambientes que não possuem inicialmente esta 
especificação. 

 


