Associação Comercial e Empresarial de Pilar do Sul
ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO NO
CAMPO DA ACE

Etapa 01
Banheiros.
Banheiro masculino, feminino e PNE.
Paredes.
Bloco de concreto.
Cobertura.
Telha metálica e 9,09m² de laje conforme o desenho anexo.
Caixa d’água independente para os banheiros, caixa d’água de 1000 litros com tampa de
rosca.
Onde não existir laje forrar com gesso.
Piso e Revestimento.
Piso será de cimento polido.
Revestimento das paredes internas será de piso cerâmico e revestido até o teto.
Externamente apenas pintura.
Pedras.
Será utilizado nas divisórias das cabines dos sanitários e bancadas pedra ardósia polida
que seguira as medidas do desenho em anexo.
Louças e Metais.
Cuba embutir oval Deca L.59.17 (cor Branca) ou semelhante.
Torneira Link Deca 1198.C.LNK ou semelhante.
Vaso sanitário modelo Monte Carlo Deca (cor Branca) ou semelhante.
Acabamento válvula hydra max 4900.C.MAX CROMADO ou semelhante.
Mictório Deca ou semelhante.
Todos os registros com base Deca.
Portas e janelas. (cor preta)
Portas e janelas de alumínio pintado na cor preta, medidas conforme o projeto.

Iluminação.
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Seguira os pontos marcados no projeto.
Led de sobrepor todas da marca Ouro lux.
Interruptores da marca Fame, modelo Elegance.
Pontos de Energia.
Seguir os pontos de energia conforme o projeto anexo, usar conduítes rígidos aparentes
conforme pede a norma da ABNT.
Banheiro PNE usar todas as barras necessárias louças e metais conforme exige a norma
da ABNT.

Etapa 02
Estrutura metálica com cobertura de 240,54m²
Estrutura de ferro pintada dimensionada por um responsável técnico para receber telha
metálica que cubra 240,54m², conforme mostra o projeto arquitetônico.
Terá um vão livre de tesouras ou vigas de 4,00 de altura conforme a imagem ilustrativa
anexa.
Revestimento lateral de telha metálica pintada conforme a imagem ilustrativa,
escondendo toda a parte de telhados e calhas.
Toda essa área que será coberta deverá ter como piso o cimento polido.
Encanamentos.
Calhas para receber a água de chuva do telhado.
Ver a necessidade de ralos na parte do piso para uma futura limpeza.
Iluminação.
Lâmpadas tubular de led conforme o desenho em anexo.
Pontos de Energia.
Seguir os pontos de energia conforme o projeto anexo, usar conduítes rígidos aparentes
conforme pede a norma da ABNT.

Etapa 03
Construção do bar e balcão do bar.
Paredes.
Bloco de concreto.
Cobertura.
MEMORIAL DESCRITIVO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO NO CAMPO DA ACE | Página 2 de 4

Associação Comercial e Empresarial de Pilar do Sul
Já terá a estrutura metálica com telha metálica da segunda etapa cobrindo.
Apenas fazer um forro de gesso para acabamento.
Pisos e Revestimentos.
Piso será de cimento polido.
Revestimento na parte interna do balcão onde receberá cuba, e será utilizado para o
preparo de bebidas e comidas conforme a vigilância exige.
Pedras
Será utilizado para fazer o balcão do bar ardósia polida e as medidas seguira o desenho
anexo.
Louças e metais.
Torneira Flex Plus Deca 1167.C21.CLM ou semelhante.
Cuba Tramontina Lavinia 47BL ou semelhante.
Um registro independente para o bar com base deca.
Portas e janelas.
Portas e janelas de alumínio pintado na cor preta, medidas conforme o projeto.
Iluminação.
Seguira os pontos marcados no projeto.
Led de sobrepor todas da marca Ouro lux.
Interruptores da marca Fame, modelo Elegance ou semelhante.

Etapa 04
Construção da nova cozinha.
Demolição de parte da construção existente para adequar a nova dimensão do novo
projeto da cozinha.
Paredes.
Bloco de concreto.
Cobertura.
Laje, irá receber uma caixa d’água de 1000 litros com tampa de rosca.
Piso e Revestimento.
Piso será de cimento polido.
Revestimento das paredes internas será de piso cerâmico e revestido até o teto.
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Externamente apenas pintura.
Pedras.
Bancadas de ardósia polida, medidas conforme o projeto anexado.
Louças e Metais.
Torneira Flex Plus Deca 1167.C21.CLM ou semelhante.
Cuba Tramontina Lavinia 47BL ou semelhante.
Registro independente para a cozinha com base deca.
Portas e Janelas.
Portas e janelas de alumínio pintado na cor preta, medidas conforme o projeto.
Iluminação.
Seguira os pontos marcados no projeto.
Led de sobrepor todas da marca Ouro lux.
Interruptores da marca Fame, modelo Elegance.
Pontos de Energia.
Seguir os pontos de energia conforme o projeto anexo, usar conduítes rígidos aparentes
conforme pede a norma da ABNT.
Gás.
Montar a casa de gás conforme a norma da ABNT exige.
Usar registros e encanamentos conforme a norma da ABNT exige.
Deixar o ponto de gás conforma marcado no projeto anexo.
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