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MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DELEGACIA DE POLICIA DO 

MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 

 
Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a 

serem empregados na REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE 
PINHEIRO PRETO.  
RESUMOS DOS SERVIÇOS   

Será reformado em terreno da propriedade da PMPP, no Município de PINHEIRO 
PRETO, na Av. Mal Costa e Silva, em frente ao Paço Municipal. 

As alterações constam: retirada e substituição de portas e janelas, fechamento em 
alvenaria, requadro de portas e janelas para instalação de novas, lavação da fachada com jato 
de alta pressão, pintura acrílica da fachada com textura de rolo, impermeabilização do pórtico 
de acesso. 
 
01 - GENERALIDADES: 
 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.   
Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de 

construção.   
E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e 

licenças, evitando interrupções pôr embargo.   
Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.   
Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as 

fases de execução do projeto.   
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto, 

caderno de encargos e este memorial.   
O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.   
Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a 

determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, tudo 
de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as 
orientações previas do Eng. Fiscal da AMARP,  devendo os mesmos serem encaminhados 
para aprovação final  do  engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Pinheiro 
Preto.   

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e 
memoriais de cálculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da AMARP.   

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.   

Fica estabelecido como fck mínimo 20Mpa.   
A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e 

outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações 
deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato 



dos ensaios solicitados serão suspensos a execução imediata dos serviços, até a liberação da 
fiscalização.   

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o 
Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da 
AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e 
das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas 
diárias sempre no mesmo horário. 

 
01 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 
 01.01. RETIRADA DE PORTAS: 
 
  As portas retiradas, serão substituídas por outras, ou dependendo o caso, será 
fechado o espaço com Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, conforme a descrição do 
Projeto. 
 
 01.02. RETIRADA DE JANELAS: 
 
  As janelas retiradas, serão substituídas por outras, ou dependendo o caso, será 
fechado o espaço com Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, conforme a descrição do 
Projeto. 
 
 
 
02 – ALVENARIA E REVESTIMENTOS: 
 
 02.01. PAREDES EXTERNAS: 
 
  A espessura das paredes será executada de acordo com o projeto arquitetônico. 
Os tijolos utilizados são de barro prensado de 6 furos, assentados a chato.  
 
 02.02. PAREDES INTERNAS: 
 
  As paredes internas, serão de tijolos de barro prensado de 6 furos, assentados a 
chato.  

02.03. CHAPISCO: 
 
  Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:4 (cimento e 
areia grossa). 
 
 02.04. EMBOÇO: 
 
  Será executado emboço, desempenado no traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e 
areia fina).  



 
 02.05. REBOCO: 
 
  Será executado reboco (cal fino) em todas as paredes onde não receberem 
revestimento em azulejo. 
           
03 - ESQUADRIAS: 
 
 03.01. JANELAS: 
   

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado de correr de 4 folhas no tamanho de 
2,80 x 1,10m, espessura de 8mm, incluso Acessórios, com um vidro fixo na parte superior da 
porta de 60 cm espessura de 8mm.                 

 Será utilizado uma janela de Vidro Temperado de correr de 4 folhas no tamanho de 
2,80 x 1,10m, espessura de 8mm, incluso Acessórios, com um vidro fixo na parte superior da 
porta de 60 cm espessura de 8mm. 

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado de correr de 3 folhas no tamanho de 
2,50 x 1,10m, espessura de 8mm, incluso Acessórios, com um vidro fixo na parte superior da 
porta de 60 cm espessura de 8mm 

Será utilizado uma janela de Vidro Temperado basculante (maxin-ar) de 1 folha no 
tamanho de 0,69 x 1,00m, espessura de 8mm, incluso Acessórios, com um vidro fixo na parte 
superior da porta de 60 cm espessura de 8mm. 

  
03.02. PORTA DE VIDRO: 

    
Será utilizado  uma porta de Vidro Temperado de bater no tamanho de 1,18 x 2,10m, 

espessura de 10mm, incluso Acessórios, com um vidro fixo na parte superior da porta de 60 
cm espessura de 8mm. Será utilizado uma porta de Vidro Temperado de abrir de 4 folhas no 
tamanho de 1,95 x 2,10m, espessura de 10mm, incluso Acessórios, com um vidro fixo na 
parte superior da porta de 60 cm espessura de 8mm. 
  

03.03. SOLEIRAS: 
  
  No piso dos vãos de janelas e portas, serão utilizadas soleira de mármore 
branco, L=15cm e Espessura de 3cm, totalizando 11,92 m. Assentada sobre argamassa no 
Traço 1:4 
 
04 – PINTURA:  
 
 04.02. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA: 

 
A pintura externa será realizada com Tinta Látex Acrílica sobre reboco com 2 

demãos. 
  
 



05 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 
 
 Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá 
será removido todo o entulho da obra. 
 Todos os aparelhos deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento e 
limpos. 
 
06 – SERVIÇOS FINAIS 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, todas as suas 
instalações, equipamentos e aparelhos. Serão lavados convenientemente os pisos de cerâmica, 
cimento, bem como os revestimentos de azulejos, vidros, ferragens e metais devendo ser 
removidos todos e quaisquer vestígios de tinta.   

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá 
ser removido todo o entulho da obra. 
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