
 

        

 

 

 

 

       

     

 

 

                                                                                                    DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

 

 TIPO DE EDIFICAÇÃO: 
Edifício Residencial Multifamiliar; 
 

 LOCALIZAÇÃO: 
 Rua João Carvalho, 517 – Aldeota; 

 

 INCORPORADOR: 
PARACLITO ENGENHARIA LTDA.; 
Sabino Benicio de Morais – CREA - CE 007817-D; 
 

 PROPRIETÁRIO DO TERRENO: 
 PARACLITO ENGENHARIA LTDA.; 
Sabino Benicio de Morais – CREA - CE 007817-D   

 

 AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO: 
NASSER HISSA ARQUITETOS ASSOCIADOS; 
Francisco Nasser Hissa CREA 018857D-RJ  
 

 AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL: 
DÁCIO CARVALHO SOLUÇÕES ESTRUTURAIS 
Dácio Carvalho - Eng° Civil – CREA - 3001D-CE; 
 

 AUTOR DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES: 
FD CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
Flavio Dourado Consultoria e Projetos Ltda. - CREA - CE 24977 – D; 



 

 

 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA: 
PARACLITO ENGENHARIA LTDA.; 
Sabino Benicio de Morais – CREA - CE 007817-D; 
 

  

 NÚMERO DE PAVIMENTOS: 
 
2 Subsolos, Térreo, Mezanino, 18 Pavimentos Tipo,1 Coberta, 1 Caixa d'água; 
 

 NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS: 
 
54 Apartamentos Tipos: colunas 01, 02, 03 com 57,80 m². 
 

                                    

                                                                                  DESCRIÇÃO DO APARTAMENTO 
 

 
A    P    A    R    T    A    M    E    N    T    O            T    I    P    O  

 

Sala de Estar/Jantar, Varanda, 1 Suíte, 1 quarto social, 1 Wc social, Circulação, 
Cozinha/Serviço; 

Apartamentos com  1 ou 2 vagas de garagem; 
 
          

                                                                                                                                               DESCRIÇÃO DA OBRA 
 

 

O  Edifício Maison Life será constituído de 01 bloco, com 23 pavimentos, sendo 2 Subsolos, 1 
Térreo, 1 Mezanino,  18 pavimentos tipo com 03 apartamentos e uma  1 coberta/casa de 
maquinas. 
 

                
S    U    B    S    O    L     O     1 

 

Composto de escada enclausurada com antecâmara, 2 poços de elevador, hall social, 
estacionamento com 18 vagas de garagem, rampa com acesso ao subsolo 2 e ao térreo, 1 poço 
de ventilação e iluminação. 
 
 

S    U    B    S    O    L     O     2 
 

Composto de escada enclausurada com antecâmara, 2 poços de elevador, hall social, 
estacionamento com 20 vagas de garagem, 1 poço de ventilação e iluminação, 1 Grupo 
gerador, casa de bombas, rampa de acesso ao Subsolo 1. 
 



 

 
                

T    É    R    R    E    O 
 

Composto de escada enclausurada com antecâmara, 2 poços de elevador, hall social, 1 
zeladoria, 1 vestiario com Wc, 1 deposito, 1 central de gás, 1 lixeira, 1 Piscina, 1 playground / 
jardim, estacionamento de veículos com 20 vagas, guarita com wc,  Recepção. 
 
 

M    E    Z    A    N    I     N    O     
 

Composto de escada enclausurada com antecâmara, 2 poços de elevador, hall social, 1 salão 
de festa, 1 lavanderia, 1 copa, 1 sauna, 1 academia, 1 Wc masculino, 1 Wc feminino, 1 Deck 
com churrasquira, 1 terraço coberto e 1 terraço descoberto. 
 
 

P    A    V    I    M    E    N    T    O         T    I    P    O 
 

Composto de escada enclausurada com antecâmera, 2 poços de elevador, hall social, 
Jardineira, circulação com 3 apartamentos tipos.  
 

 

 C    O    B    E    R    T    A    /    C    A    S    A        D    E      M    A    Q    U    I    N    A    S  
 

Composto de escada enclausurada, 2 casa de maquinas, 1 circulação, barrilete, 1 Caixa 
D´água, coberta com laje impermeabilizada (laje de segurança)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                   DESCRIÇÃO   DO   APARTAMENTO  TIPO 

 

 
 
 
 

       

                                                                  ESTRUTURA  E  FUNDAÇÕES 
 

A estrutura do Edifício foi concebida em concreto armado, constituída por lajes mistas, nervuradas e  
maciças, apoiadas em vigas ligadas semi-elasticamente aos pilares. 

AMBIENTES ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
PISO Porcelanato  45x45: Portobello, Eliane, Elizabete ou Similar 

PAREDE Tinta PVA látex : branco neve Estar / Jantar 

TETO Tinta PVA látex : branco neve 

PISO Porcelanato 45x45: : Portobello, Eliane, Elizabete ou Similar 

PAREDE Textura acrílica: cinza chumbo Varanda Social 

TETO Tinta PVA látex : branco gelo 

PISO Porcelanato 45543:  Portobello, Eliane, Elizabete ou Similar 

PAREDE Tinta PVA látex : branco neve Quartos 

TETO Tinta PVA látex : branco neve 

PISO / PAREDE Cerâmica 43x43: :  Portobello, Eliane, Elizabete ou Similar 
WC’s 

TETO Tinta PVA látex : branco neve 

PISO Porcelanato 45x45:  Portobello, Eliane, Elizabete ou Similar 

PAREDE Cerâmica 30x40 : Portobello, Eliane, Elizabete ou  similar Cozinha / Serviço 

TETO Tinta PVA látex : branco neve 

TETO Tinta PVA látex : branco neve  
Hall social PISO Porcelanato 45x45 ou cerâmica : Portobello, Eliane, Elizabete ou Similar 

MATERIAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

Esquadria de madeira 
 Porta tipo Paraná, forramento e alisar em Muracatiara ou similar, pintados com tinta acrílica 
acetinado branco neve 

Ferragens Fechaduras e dobradiças, marca: IMAB ou similar 

Esquadrias de alumínio Alumino marca Metal Brasil, anonizado cor bronze, vidro fume ou similar 

Metais Marca Fabrimar, Deca, Docol ou similar 

Louças Marca Deca, Celite ou similar 

Bancada Wc’s Bancada em granito  com cubas de louça. 

Bancada Cozinha Bancada em granito  com cubas de aço inox 

Tubos e conexões PVC Marca: Tigre, Amanco, Plastilit ou Similar 

Fachada 
Revestimento cerâmica esmaltada com detalhes em textura acrilica. Marca: Portobello, Eliane, 
Gail ou similar 

Elevadores 2 Elevadores. Marca: Otis,  Atlas Schindler ,  ThyssenKrupp., Orona, Volk ou similar 



 

As fundações serão do tipo indiretas e diretas com estacas pré-moldadas cravadas no solo até a 
profundidade que lhes dêem adequado capacidade de suporte. Todos os componentes estruturais, 
lajes, vigas, pilares, etc. estão calculados, dimensionados  e detalhados com o auxilio das   mais 
modernas técnicas, estando de   acordo  com  as   normas estruturais da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). 
 
 

                                                                                                            ESCADAS  
  
O  piso será  em pré-moldado  de concreto  cimentado,  paredes blocos de cimento pré-moldado com 
a base de  Textura acrílica e o  teto em concreto aparente. 
 

 

                                                                                                      P A R E D E S   E   P A I N É I S 
 

Alvenarias internas e externas serão executadas em tijolos cerâmicos devidamente assentados.  
 
 

                                                                          E Q U I P A M E N T O S   D E   S E G U R A N Ç A 
 

 Guarita; 
 Grades e muros de altura compatíveis em todo perímetro do pavimento térreo conforme 

especificado; 
 Portões de acesso de pessoas e de veículos com acionamento eletromecânico; 
 Central de interfones; 
 Sistema de combate a incêndio através de hidrantes nos Pavimentos, Alarme de emergência 

nos pavimentos, escada enclausurada, ante-camerâ, chuveiro automáticos tipo “Sprinkler”, 
Para-raio tipo Franklin e extintores nas áreas comuns abertas e confinadas; 

 

 

                                                                                     I N S T A L A Ç Õ E S   P R E D I  A I S 
 

Sistema de Baixa Tensão - O fornecimento de energia elétrica será efetuado pela Coelce em Baixa 
Tensão, isto é 380/220v. 
Painel de Medidores - Será instalado no Pilotis e terá medição e proteção individual para cada 
apartamento ou conforme projeto especifico. 
Painel de Baixa Tensão do Condomínio - Será instalado no Pilotis e terá proteção individualizada para 
todos os quadros do condomínio. Neste quadro serão instalados dois barramentos, sendo um para      
cargas ligadas apenas a rede da Coelce e outro onde serão ligadas cargas essenciais que receberá a 
alimentação da Coelce. 
 
 

                                                                                                                           ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
 



 

As instalações elétricas do imóvel serão executadas seguindo os padrões de Normas Técnicas, com 
as caixas de passagem, conexões e eletrodutos de PVC rígido nas lajes e PVC flexível nas 
alvenarias, os fios e cabos são da marca CONDUSPAR  ou similar. 
O imóvel é dotado de um quadro de circuitos localizado na área de serviço do apartamento. Por 
medidas de segurança foram adotados (6) circuitos obedecendo a um padrão de cargas determinado 
em projeto elétrico e com seus respectivos disjuntores de proteção, DR e DPS (proteção contra 
surtos). Foram previstos pontos de luz  e tomadas em todos os ambientes, ponto para chuveiro 
elétricos no banheiro casal , Tubulações para instalações de AirSplit nos quartos e todas as tomadas 
serão aterradas. 
 
 

                                                                                                                  TELEFONIA 
 

A instalação telefônica, parte integrante do projeto de instalações, foi dimensionada para ligação de 
até dois terminais com extensão para sala e os quartos. As tomadas obedecem ou padrão da 
TELEMAR. 
 
 

                                                                                                     PÁRA - RAIOS 
 

A proteção contra descargas atmosféricas será efetuada pela instalação de um pára-raios tipo 
Franklin, com quatros descidas em barra galvaniza 3/8” embutida na estrutura de concreto armado 
contemplando o sistema SPDA até o sistema de aterramento no solo. 
 
 

                                                      CIRCUITO COLETIVO DE ANTENA PARA TV 
 

Serão instalados tomadas de antena para TV na sala dos apartamentos e  em todos os quartos. Estas 
tomadas serão interligadas por cabos coaxiais, que será interligada a antena coletiva. 
 
 

                                                                                                                                           INTERFONE 
 

Será instalada uma  central de PABX na guarita do prédio para comunicação interna, com um ponto 
em cada apartamento e pontos na área comum do condomínio. 
 
 

                                                                                                         ÁGUA POTÁVEL 
 

O Edifício será abastecido pela rede geral da Cagece através de hidrômetros para reservatórios 
inferiores, daí será recalcada   pôr  um     conjunto     moto-bomba     para reservatórios superiores de 
onde será distribuída através de tubos em PVC Soldável, marca: AMANCO OU TIGRE. O condomínio 
terá disponibilidade para  cobrança individualizada de água.  
 



 

 

                                                                                            ESGOTOS SANITÁRIOS 
 

As instalações sanitárias são responsáveis pelo escoamento das águas servidas de seu apartamento. 
Tais componentes necessitam de cuidados. Seu edifício é constituído de um sistema complexo de 
esgoto, com vários elementos de passagem, até a Estação d tratamento de Esgoto localizado no 
pavimento Térreo. As tubulações e conexões são de PVC esgoto, marca: AMANCO  ou TIGRE. 
 

 

                                                                                                      CENTRAL DE GÁS 
           

O Condomínio Ed. Maison Life será composto por Central de Gás GLP composta por 2 vasos de 
pressão P190 kg que será abastecido por empresas que fornecem Gás a granel. A cobrança do gás 
será individualizada através de medidores instalados em cada Apartamento.  
 
 

                                                                         INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 

 Extintores - Foram previstos em todas as áreas comuns dos prédios, abertas ou confinadas, 
conforme projeto de combate a incêndio. 

 Hidrantes - Cada pavimento será atendido pôr um ponto com mangueira  e registro. 
 Saída de emergência: As escada enclausuradas serão equipadas com Portas-corta-fogo, 

iluminação de emergência e  Alarme de emergência nas áreas comuns.   
 

 

                                                                                                                     FACHADA  
  

Na fachada  do Edifício Maison Life serão utilizados revestimentos em cerâmica esmaltada da marca 
PORTOBELLO, ELIANE, ELISABETH ou similar, com detalhes em textura acrílica. 
 
 

                                                                                                          OBSERVAÇÕES 
 
 

 Não esta prevista a colocação de acessórios e Box de banheiros, luminárias dos apartamentos, 
chuveiros elétricos, botijões e medidores de água e gás, armários em geral, ambientação e 
móveis das áreas comuns, ajardinamento, antena parabólica e equipamento para playground. 

 
 Nas áreas comuns não serão entregues também acessórios como: cadeiras, geladeiras,  

parques, brinquedos, jarros , bancos , aparelhos para ginástica,  etc.  
 

 Não será permitido ao proprietário fazer alterações no apartamento, como: sancas, roda-teto e 
mudanças estruturais na alvenaria e nos pontos elétricos e hidráulicos , antes de sua entrega, 
salvo com projeto aprovado e dentro das normas da prefeitura, em tempo hábil , que não 
comprometa o cronograma da obra e com o devido pagamento pelas mudanças.   


