
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14730-000 – Tel. (17) 3361-9500 

 
Memorial Descritivo 

 
 
 

Objeto: Reforma do Salão Centenário 
 

Local: Rua Angelo Sasso, Jardim São Sebastião, Monte Azul Paulista –SP 
 
 
1º. Demolição e remoção de materiais 
 
Será feita demolição manual de alvenaria de elevação na região da cozinha para 
possibilitar melhor acesso ao local, assim como será demolido piso de concreto 
armado de acordo com as normas NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Os 
entulhos gerados neste processo deverão ser armazenados em caçamba metálica 
para posterior coleta, transporte e descarregamento do material em local 
adequado de acordo com as normas NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota 
Técnica da NBR 10004/2004. 
 
2º. Piso em concreto 
 
Será executado piso feito com concreto preparado no local, fck = 20 MPa. Este 
deverá ser devidamente lançado, adensado e nivelado com suas dimensões e 
espessuras especificadas em projeto.  
 
3º. Alvenaria de vedação 
 
Será executada alvenaria de elevação feita em blocos de concreto 14x19x39 cm 
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Seguindo a 
norma técnica: NBR 6136. 

 
4º. Reboco 
 
Será realizado na alvenaria de vedação erguida chapisco com cimento e areia, 
emboço com cal hidratada, areia e cimento e por fim reboco com cal hidratada e 
areia. 
 
5º. Pintura 
 
Será feita a pintura de todas as paredes do prédio tanto internas quanto externas, 
utilizando-se tinta látex em massa em 2 demãos, deverá anterior a pintura ser 
realizada a limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do 
selador conforme Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
Serão pintadas todas as portas e janelas metálicas presentes no local utilizando-
se esmalte a base de água. 
As portas de madeira também receberão pintura com tinta esmalte à base em 
água e acabamento seguindo a norma NBR 11702. 
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Por fim será realizada a pintura da estrutura metálica das varandas com tinta 
esmalte a base de água seguindo as especificações técnicas da NBR 13245. 

 
6º. Forro 
 
Será instalado na região do salão forro em fibra mineral acústico, revestido em 
látex.  
 
 7º. Piso frio 

  
         Será colocado na área interna do salão porcelanato esmaltado acetinado  
         assentado com argamassa colante industrializada tipo AC-II e rejunte flexível 
         com junta média até 5 mm. Terá como base a norma NBR 15463. 

 
8º. Elétrica 
 
Serão instaladas luminárias industriais com refletor prismático e lâmpadas de 
vapor metálico em toda a região que será forrada do salão, assim como nas 
varandas. 
 
 
 
 
Monte Azul Paulista, 01 de dezembro de 2021. 
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