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Obra: Projeto de MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA QUADRA DA 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII 

Local: Rua Vicente Palombini, bairro Centro, município Antônio Prado/RS 

Serviços: Muro de contenção em concreto 

 

1.0 - APRESENTAÇÃO 

 O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor de 

maneira detalhada as normas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de MURO 

DE CONTENÇÃO EM CONCRETO E TERRAPLENAGEM, nos fundos da quadra da Escola 

Municipal João XXIII, localizado na rua Vicente Palombini, bairro Centro, cidade Antônio 

Prado/RS e foi orientado visando atender as exigências legais e técnicas.  

 O muro de contenção será executado em um local de difícil acesso, localizado nos fundos 

da quadra esportiva da Escola Municipal João XXIII. As empresas participantes do certame 

deverão fazer visita ao local para verificação das condições de trabalho.         

  Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar os projetos e seus 
anexos. 
 
Local:Rua Vicente Palombini, bairro Centro, município Antônio Prado/RS 

 
Área: 50,08m² 
 
 

             
Imagem do local do muro de contenção  

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/


   
     ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA – ME 
 

                                  SERVIÇOS ENGENHARIA,TOPOGRAFIA,SONDAGENS,OBRAS DE ARTE E VIÁRIAS 

ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA – ME   CNPJ:93.590.164/0001-05 
Estrada EVP 219 Conventos, S/Nº, Bairro Interior – Paverama - RS - CEP: 95.865-000 

Fone CEL: (51) 9-9994-5829(claro), (51) 9-9754-4889(vivo), (51) 3762-9776 
Email: eldonreckziegel@yahoo.com.br 

Site: www.engenhariaeldonreckziegel.com.br 
3 
 

 
2.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  
2.1 - Projetos:  

Foram executados levantamentos topográficos no local e estudos do entorno da 

localização do muro de contenção. 

Os equipamentos utilizados foram Software Geoffice Topográfico - 01010156; Software 

DataGeosis Vias Standard-SP01-2262; Software CSI BRIDGE PLUS V.5 – licença SN 6E2E, 

Estação Total NIKON NPR 332. 

 

2.1.1 - Alterações do Projeto 

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização do Engenheiro 

e/ou Arquiteto da Prefeitura e da Secretaria do Planejamento. 

Se a empresa Contratada da obra fizer modificações (previamente aprovadas) no projeto 

deverá apresentar “as built” com ART do mesmo para a Contratante. 

 
2.2 - Instalações da obra  
 
2.2.1 – Tapumes 

 
Os tapumes serão instalados para segurança dos 

funcionários sendo executados em chapa simples de madeira 

compensada resinada de 2,20m X 1,10m com espessura de 

10mm.  

A medição do serviço será feita por m².  

O pagamento deste serviço será feito por m² e de acordo 

com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de 

quantidades e preços da proposta comercial da 

CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
 
 
 
 

 

2.2.2 - Máquinas e Equipamentos de Segurança  

 
Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, 

guinchos, serras, vibradores, guindastes, perfuratriz e outros, necessárias à boa execução dos 
serviços, bem como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, cabos de 
segurança, óculos, extintores e outros) necessários e exigidos pela Legislação vigente.  

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias 
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção 
contra queda de materiais e pessoas (bandejas salva-vidas e coleta de entulhos, com tábuas de 
madeira) em todas as faces livres, quando tiverem menos de 4,00m de altura em relação ao 
passeio deverão ocupar no máximo a largura do passeio menos 0,50m. 

 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 
contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Proteção 
Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

A contratada deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente e conveniente estado 
de conservação e capacidade adequada para a realização dos serviços. Deverá manter 
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficácia nas etapas 
da obra, precavendo-se contra interrupções ocasionais dos trabalhos. 

 
 

2.2.3 – Mobilização e desmobilização de equipamentos  
 

A Contratada deverá iniciar a mobilização após assinatura do Contrato e a liberação da 
Ordem de Serviço pela Contratante. Este serviço compreende o transporte de máquinas, 
equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a execução da obra pois esta 
é de difícil acesso. 

O serviço de desmobilização compreende a retirada das máquinas, equipamentos 
empregados e limpeza da obra realizados pela Contratada, após a obra estar concluída e aceite 
pela fiscalização.  

O pagamento e a medição destes serviços serão feitos por unidade e de acordo com a 

medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta 
comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
2.2.4 – Equipamentos  
 A contratada deverá dispor de equipamentos em quantidade suficiente e conveniente 
estado de conservação e capacidade adequada para a realização dos serviços. Deverá manter 
equipamentos como retroescavadeira e guindaste na obra para promover a eficácia nas etapas 
da obra, precavendo-se contra interrupções ocasionais dos trabalhos.  

O pagamento e a medição do serviço de gerador e retroescavadeira serão feitos por CHP e 

de acordo com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da 
proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

O pagamento e a medição do serviço de guindaste serão feitos por H e de acordo com a 
medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta 
comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 

3.0 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - TERRAPLENAGEM 

3.1 -  Escavação Manual de Vala 

A contratada deverá executar a escavação manual. A escavação manual compreende a 
retirada do material de 2º categoria, o mais grosseiro da obra, até encontrar a rocha. 

A medição da escavação manual será feita por m³. 
O pagamento da escavação manual será feito por m³ e de acordo com a medição, pelo 

preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da 
CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
  
4.0 – MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
4.1 – Perfuração dos furos para os chumbadores 

Os furos na rocha serão executados com uma perfuratriz e serão perpendiculares a esta 
com profundidade variável. 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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A medição do serviço de será feita por m. 
O pagamento deste serviço será feito por m e de acordo com a medição, pelo preço 

unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA 
e após o Aceite da Fiscalização. 
 
4.2 – Aço para os chumbadores 

 

Os chumbadores serão de aço com Ø25,40mm, 
fixados com calda ou nata de cimento em um furo de 
Ø50,80mm com profundidade de 1,00m sempre 
perpendicular ao eixo da rocha. 

A medição do serviço será feita por kg. 
O pagamento será feito por kg e de acordo com a 

medição, pelo preço unitário constante na planilha de 
quantidades e preços da proposta comercial da 
CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
4.3 – Cortina Subsolo  

 
4.3.1 – Concreto 

     Serão executadas em concreto para muro de contenção utilizando-se concreto com 
resistência à compressão maior ou igual FCK 350 Kg/cm², com espessura de 0,30m, 
recobrimento do ferro será de 3cm e altura variável.  

A cortina estará apoiada na rocha que irá funcionar como fundação. 
No fundo da cortina deverá ser deixado furos de espessura de Ø50,80mm para a 

ancoragem. 
Para a fixação é necessário que a rocha esteja sem impurezas e materiais que possam vir 

a prejudicar a aderência entre o concreto e a rocha, causando infiltração de água que provocará 
posterior corrosão do aço.  

A Executante deverá executar a concretagem quando as ferragens já tiverem sido 
devidamente vistoriadas e quando as formas estiverem corretamente prontas e é imprescindível 
a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto. 

A medição do serviço do concreto será feita por m³. 
O pagamento será feito por m³ e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

O transporte do concreto será medido em toneladas x quilômetros rodados (TxKm). 
O pagamento do transporte será feito por (TxKm) e de acordo com a medição, pelo preço 

unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA 
e após o Aceite da Fiscalização. 
 

4.3.2 – Aço para Cortina Subsolo 

A Executante deverá utilizar na execução da cortina sobsolo uma armação de aço CA-50 
com 12,5mm e aço CA-60 com 5,0mm, conforme projeto.  

A medição do serviço será feita por kg de aço utilizado. 
O pagamento será feito por kg e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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4.3.3 – Formas e Escoramento de Madeira para a Cortina Subsolo 

A contratada deverá executar formas de madeira determinando assim a correta forma da 
cortina subsolo, forma esta estipulada pelo projeto arquitetônico e estrutural.  

As formas deverão ser executadas em chapas de madeira compensada resinada com 
espessura de 17mm, devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra 
deformação em sua forma. 

O escoramento será executado com pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 
x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região. 

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamentos das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície do concreto. 

A medição do serviço de formas será feita por m². 
O pagamento das formas será feito por m² e do escoramento será feito por m de acordo 

com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta 
comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 
 
4.4 – Cortina Parede   

4.4.1 – Concreto 

Será executada uma cortina parede em concreto para o muro de contenção utilizando-se 
concreto com resistência à compressão maior ou igual FCK 350 Kg/cm², com espessura de 
0,20m, recobrimento do ferro será de 2cm e altura variável. 
          A cortina estará apoiada na cortina do subsolo que irá funcionar como fundação.  

Para a fixação é necessário que a cortina subsolo esteja sem impurezas e materiais que 
possam vir a prejudicar a aderência entre o concreto e a rocha, causando infiltração de água que 
provocará posterior corrosão do aço.  

A Executante deverá executar a concretagem da cortina quando as ferragens já tiverem 
sido devidamente vistoriadas e quando as formas estiverem corretamente prontas e é 
imprescindível a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto. 

A medição do serviço do concreto será feita por m³. 
O pagamento será feito por m³ e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
4.4.2 – Aço para Cortina Parede 

A Executante deverá utilizar na execução das cortinas uma armação de aço CA-50 com 
diâmetro de 8,00mm e aço CA-60 de diâmetro de 5,00mm, conforme projeto.  

A medição do serviço será feita por kg de aço utilizado. 
O pagamento será feito por kg e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 
 

4.4.3 – Formas e Escoramento de Madeira para a Cortina Parede 

A contratada deverá executar formas de madeira determinando assim a correta forma das 
cortinas, forma esta estipulada pelo projeto arquitetônico e estrutural.  

As formas deverão ser executadas em chapas de madeira compensada resinada com 
espessura de 17mm, devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra 
deformação em sua forma. 

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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O escoramento será executado com pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 
x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região. 

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamentos das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície do concreto. 

A medição do serviço de formas será feita por m². 
O pagamento das formas será feito por m² e do escoramento será feito por m de acordo 

com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta 
comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
4.5 – Pilares em Concreto  

4.5.1 – Concreto 
 
          Serão executados pilares utilizando-se concreto com resistência à compressão maior ou 
igual fck 350 Kg/cm², conforme projeto estrutural. Recobrimento do ferro será de 2cm. 

A Executante deverá executar a concretagem dos pilares quando as ferragens já tiverem 
sido devidamente vistoriadas e quando as formas estiverem corretamente prontas e é 
imprescindível a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto. 

O pagamento será feito por m³ e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
4.5.2 – Aço para pilares  
 

A Executante deverá utilizar na execução dos pilares uma armação de aço CA-50 com 
diâmetro 16,00mm e CA-60 com diâmetro 5,0mm, conforme o projeto.  

A ferragem vertical e os estribos começam dentro da cortina subsolo (na base) e vão até 
dentro da viga superior. Inclusive os estribos.  

O pagamento será feito por kg e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
4.5.3 – Formas e escoramentos de madeira para os pilares  
 

A contratada deverá executar formas de madeira determinando assim a correta forma dos 
pilares, forma esta estipulada pelo projeto arquitetônico e estrutural.  

As formas deverão ser executadas em chapas de madeira compensada resinada com 
espessura de 17mm, devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra 
deformação em sua forma. 

O escoramento será executado com pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 
x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região. 

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamentos das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície do concreto. 

Após o processo de cura do concreto as formas deverão ser retiradas. 
O pagamento das formas será feito por m² e do escoramento será feito por m de acordo 

com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta 
comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 
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4.6 – Vigas em Concreto 
  
4.6.1 – Concreto 

As vigas serão executadas em concreto armado, com fck mínimo de 350kg/cm², com 
seções conforme especificações constantes nos projetos arquitetônico e estrutural. O 
recobrimento do ferro será de 2 cm. 

A Executante deverá executar a concretagem das vigas quando as ferragens já tiverem 
sido devidamente vistoriadas e quando as formas estiverem corretamente prontas e é 
imprescindível a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto. 

O pagamento será feito por m³ e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 
na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. A viga não terá volume de concreto calculado, fica dentro da cortina parede. 

 
4.6.2 – Aço para viga  
 

A Executante deverá utilizar na execução da viga longarina uma armação de aço CA-50, 
diâmetro 16mm e aço CA-60 diâmetro de 5,0mm, conforme projeto. 

O pagamento será feito por kg e de acordo com a medição, pelo preço unitário constante 

na planilha de quantidades e preços da proposta comercial da CONTRATADA e após o Aceite da 
Fiscalização. 

 
4.6.3 – Formas e escoramentos de madeira para as vigas  
 

A contratada deverá executar formas de madeira determinando assim a correta forma das 
vigas, forma esta estipulada pelo projeto arquitetônico e estrutural.  

As formas deverão ser executadas em chapas de madeira compensada resinada com 
espessura de 17mm, devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra 
deformação em sua forma. 

O escoramento será executado com pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 
x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região. 

A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamentos das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície do concreto. 

Após o processo de cura do concreto as formas deverão ser retiradas. 
O pagamento das formas será feito por m² e do escoramento será feito por m de acordo 

com a medição, pelo preço unitário constante na planilha de quantidades e preços da proposta 
comercial da CONTRATADA e após o Aceite da Fiscalização. 

 
4.7 – Alvenaria 
 
4.7.1 – Remoção de alvenaria 
 

Deverá ser removida a alvenaria existente danificada devido a fissuras e trincas. Se por 

ventura, no decorrer da obra outros danos surgirem, estes deverão ser reportados à 

FISCALIZAÇÃO e sanados durante a execução da obra. 

 
4.7.1 – Execução da alvenaria 
 

 A alvenaria será executada com blocos cerâmicos furados de vedação, de cor e 
dimensão, mais próximo possível do existente.  

http://www.engenhariaeldonreckziegel.com.br/
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5 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 5.1. Quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente 
omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento 
informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, antes da execução da etapa, que 
diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. 

 5.2. Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de 
alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa 
autorização, por escrito, do autor do projeto e secretaria do Planejamento, para cada caso 
particular. 

 5.3. A Executora é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das 
obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra 
contratada.  

5.4. A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem 
como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos 
decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART 
pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e 
ao contratado a fiscalização. 

 5.5. É assegurada a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Executora e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar do registro no 
diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em 
material posto na obra. 

5.6. Correrá por conta exclusiva da EXECUTORA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes de trabalho de execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas, e 
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra 
em construção até sua aceitação definitiva, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devida a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via 
pública. 

5.7. Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e 
conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a 
perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma 
equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa 
assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em 
quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços nos prazos pré-estabelecidos. 

 
5.8. A Executora é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no 

diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério da 
Fiscalização, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. 
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6.0 - SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 

6.1 - Desmontagem das Instalações: 

Concluídos os serviços da contenção, o canteiro será desativado, devendo ser feita 
imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos e restos de materiais.  

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. 
 

6.2 - Remoção Final do Entulho 

Deverá ser removido todo o entulho de obra existente no local. 

6.3 - Arremates Finais e Retoques 

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem 
necessários. 

 

7.0 - ACEITAÇÃO DA OBRA 

 
 Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com 
os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue 
completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra 
e suas instalações. 
 Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e 
suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma 
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra. 
 
 
 
 
 

   Antônio Prado/RS, 19 de junho de 2020. 
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