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- VOLUME 1: Apresentação do Projeto: Descrição sucinta, Caracterização da 

Obra, Diagnóstico, Justificativas e demais Informações pertinentes; 

 

- VOLUME 2: Memoriais Descritivo, de Cálculo e Estudos Hidrológicos: 

Documentos que contém um conjunto de elementos necessários e suficientes para 

caracterizar a obra ou serviço de forma clara, concisa e objetiva. 

 

- VOLUME 3: Especificações Técnicas: Texto com a descrição da metodologia 

adotada, acompanhado dos respectivos detalhes técnicos referentes aos serviços de 

Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Aço Laminado Estrutural, bem 

como suas respectivas Especificações Técnicas, padrão ABNT/ DNIT / SEDOP. 

 

- VOLUME 4: Orçamento Completo contendo a Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI e Composições de Custos 

Unitários para os serviços não precificados nas tabelas referenciais. 

 

- VOLUME 5: Plantas do Projeto e Documentação Complementar: Contém as 

plantas gráficas e desenhos detalhados da OAE a ser implantada, sendo 

apresentados ainda os modelos de Placas: de Identificação da Obra e de 

Sinalização, o modelo de Declaração solicitado no Termo de Referência para a obra 

em questão, e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à 

elaboração do Projeto Básico e Orçamento propostos. 
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COORDENADORIA MUN. DE OBRA /  

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA 

- VOLUME 1 - 

 

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 

DE CONCRETO ARMADO E  

SUPERESTRUTURA METÁLICA 
 

1 - APRESENTAÇÃO 

Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que 

possibilitem a execução de 01 (uma) Ponte Definitiva Mista de Concreto Armado e 

Superestrutura Metálica Pré-moldada, a ser construída na área de abrangência do 

Município de Jacareacanga/PA, mais especificamente em pontos a seguir 

georreferenciado, localizada na Travessa Milton Rodrigues sobre o Iguarapé 

Sonrisal,  Município de Jacareacanga - Pará, a seguir descrita e identificada nas 

peças técnicas anexas: 

Meta Descrição OAE Dimensão (m) Tipo Coordenadas  

1 Ponte Iguarapé Sonrisal 22,0m x 9,70m Concreto/aço N9.312.445,555 E. 416.222,718 
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Fotografias da ponte existente durante e após a enchente 2014, 

atualmente interditada para veículos (a ser reconstruída). 

 

A Ponte de que trata o presente Projeto Básico, tem como objetivo 

beneficiar diretamente o município pela precariedade da infraestrutura afetada pelas 

enchentes ocorridas em 2014, ressaltando ainda a importância desta OBRA, por 

possibilitar que moradores que utilizam Estrada para suas locomoções e de seus 

filhos às escolas e para transportes de seus excedentes agropecuários. 
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A proposição ora apresentada é de suma importância para região, pois 

as soluções alternativas até então encontradas e antes executadas em caráter 
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provisório (madeira), demonstraram elevado custo, fragilidade e ineficiência no 

atendimento às comunidades, principalmente pelo fato de não mais suportar o efeito 

das tragédias recorrentes que ano após ano castigam o Município de Jacareacanga 

/Pará, caracterizando-se o projeto por ser uma solução robusta, de alto conteúdo 

técnico, facilidade de execução e durabilidade mínima estimada em 200 anos, 

atendendo com critérios técnicos e relação custo x benefício elevada, de modo a 

garantir uma maior estabilidade e durabilidade nas transposições dos pontos 

críticos, com segurança e eliminação de riscos aos usuários da referida Estrada  

As obras deverão ser executadas em conformidade com a metodologia 

e especificações a seguir descritas, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras e a 

legislação atinentes, em especial as Leis Federais N.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, N.º 101 de 04 de maio de 2000 e N.º 4.771, de 15 de setembro de 1965; à  

 

Portaria MDA N.º 140 de 21 de junho de 2001; à Portaria Interministerial 

MP/MF/MCT/Nº. 507/2011, de 24 de novembro de 2011, à Resolução CONAMA nº. 

458/2013, de 16/07/2013. 

Para execução das aludidas obras de artes especiais (OAE), a 

Prefeitura de Jacareacanga/PA, por não possuir estrutura própria para suas 

efetivação, vem através desta apresentar este Projeto com objetivo de proceder 

contratação de empresa habilitada, através de procedimento licitatório, conforme a 

legislação vigente aplicada ao caso. 

 

 Este Projeto é composto de 05(cinco) volumes a seguir descritos: 

 

 

- VOLUME 1: Apresentação do Projeto: Descrição sucinta, Caracterização da 

Obra, Diagnóstico, Justificativas e demais Informações pertinentes; 

 

- VOLUME 2: Termo de Referência: Documento que contém um conjunto de 

elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço de forma 

clara, concisa e objetiva. 
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- VOLUME 3: Especificações Técnicas e Memorial Descritivo: Texto com a 

descrição da metodologia adotada, acompanhado dos respectivos detalhes técnicos 

referentes aos serviços de Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Aço 

Laminado Estrutural, bem como suas respectivas Especificações Técnicas, padrão 

ABNT/ DNIT. 

 

- VOLUME 4: Orçamento Completo contendo a Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro, quantitativos, memoria de cálculos, Composição do 

BDI e Composições de Custos Unitários para os serviços não precificados nas 

tabelas referenciais. E nas referencias do DENIT/SINAPI/SEDOP 

 

- VOLUME 5: Plantas do Projeto e Documentação Complementar: 

Contém as plantas gráficas e desenhos detalhados da OAE a ser implantada, sendo 

apresentados ainda os modelos de Placas: de Identificação da Obra e de 

Sinalização, o modelo de Declaração solicitado no Termo de Referência para a obra 

em questão, e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à 

elaboração do Projeto Básico e Orçamento propostos. 

 Além de especificações ambientais onde este documento visa 

estabelecer procedimento e sistemática eficazes para atender situações de 

emergência ambientais que possam ocorrer nas frentes de serviço da empresa 

contratada para a execução da ponte mista na travessa Milton Rodrigues, sobre o 

Igarapé Sonrisal, durante execução de suas atividades, visando um atendimento 

rápido e eficaz e procurando minimizar ou eliminar as condições de risco ambiental 

durante as atividades dos colaboradores, bem como apresentar medidas 

mitigadoras de impacto ambiental, em caráter preventivo, corretivo ou 

compensatório. 
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1.1 - Acesso ao local das obras a serem executadas: 

Município de Jacareacanga/PA. Saindo da Avenida Haroldo Coimbra 

Veloso, à esquerda (sentido Bairro São Francisco), no ponto georreferenciado de 

coordenadas (N. 9.312.445,555 / E. 416.222,718), na travessa Milton Rodrigues da 

Silva percorrendo aproximadamente 218,00 metros até materializar o local onde 

deve ser construído a ponte de Definitiva Mista de Concreto Armado e Aço 

Laminado Estrutural com extensão de 22,00m , largura útil de 9,70m e 

complementação do aterro ao longo de 160,00m. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras justifica-se pela na real necessidade das 

comunidades rurais e indígenas  serem dotadas de infraestrutura básica, condigna 

de forma a reunir adequadas condições de sobrevivência dos moradores, 

agricultores e pecuaristas integrados naquela região, de modo a torná-los melhores, 

estruturados e organizados, com capacidade de proporcionar meios de acesso aos 

benefícios socioeconômicos mínimos e necessários as suas manutenções no 

campo. 

Com a implantação dessas obras a população local, além de ficarem 

integrada as existentes em suas adjacências, poderá utilizar-se das malhas 

municipal, estadual e federal implantadas, proporcionando ainda junto às 

comunidades um padrão mais digno de vida e de modo a estimular o processo 

produtivo dos que ali residem. 

 

3 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O local das obras aqui referidas tem as suas posições definidas a partir 

do subitem 1.1, acima e nas ilustrações do esboço do Quadro nº 01 - 

Caracterização. As mesmas estão discriminadas nas peças técnicas componentes 

deste projeto básico, onde são identificados por meio de coordenadas UTM, obtidas 

captadas por receptores de sinais GPS de Dupla Frequência, por  
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ocasião dos levantamentos efetuados in-loco, realizados os seus dimensionamentos 

e orçamentos. 

 

4 - DIAGNÓSTICO 

Após visita técnica ao local da intervenção, verificou-se que o local da 

construção da Ponte encontra-se determinado no ponto de vau sobre o Iguarapé 

Sonrisal, limitados os aterros de cabeceiras por cercas de proprietários, no ponto 

anterior georreferenciado. 

Devido ao efeito das enchentes recorrentes será necessário elevar a 

cota do tabuleiro atual em pelo menos 2,0 metros, igualmente nas concordâncias 

dos aterros ao longo de aproximadamente 160 metros, terraplanagem. 

Os locais abrangidos por este Projeto Básico são oriundos de áreas 

declaradas de interesse social para fins de produção agropecuária de subsistência, 

com capacidade de ocupação pré-determinada. 

O relevo da área contemplada com o objeto deste Projeto apresenta 

trechos de ondulações pontuais e uma topografia mediamente plana. 

As Obras de Arte que se propõe a executar caracterizam-se por serem 

destinadas às ruas e estradas essencialmente, com características semelhantes ao 

modelo adotado regionalmente ao longo das últimas três décadas. 

A solução técnica definitiva que melhor se adapta à situação 

existente é a Construção de 01 (uma) Ponte Mista de Concreto Armado e Aço 

Laminado Estrutural, devido ao curto comprimento do vão, solidez 

comprovada, manutenção simples e de rápida execução, cujo custo x 

benefício se enquadra perfeitamente para a meta proposta. 

Pelos levantamentos feitos em campo, observou-se que os serviços de 

Terraplanagem e Revestimento Primário somente serão necessários ao longo da 
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plataforma estradal, na extensão ao longo dos aterros de aproximação das 

cabeceiras, com aproximadamente 160 metros de comprimento total, a serem 

executados, haja vista que não estão previstos no escopo da planilha orçamentária. 

Após a conclusão das obras, a conservação, manutenção preventiva e 

demais obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do 

Município. 

 

5 - APOIO INSTITUCIONAL 

A Prefeitura Municipal, como responsável pela elaboração do projeto 

básico, fornecerá todas as informações, a qual irá autorizar os procedimentos 

licitatórios, contratação da empresa, liberação dos recursos financeiros, 

acompanhamento e recebimento das obras, tudo com o devido acompanhamento 

técnico. 

 

6 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – MEIO AMBIENTE 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se caracteriza 

como uma alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto 

prazo, uma resposta quase imediata aos desastres naturais recorrentes que 

assolam o Município, prejudicando a comunidade principalmente durante a estação 

chuvosa denominada “Inverno Amazônico” com duração sazonal de 

aproximadamente 06 (seis) meses do ano. 

Com este entendimento, buscando atenuar eventuais danos 

ambientais, na efetivação da meta através da execução do objeto deste Projeto, o 

qual caracteriza como impacto ambiental mínimo para no seu aspecto técnico 

atender os anseios públicos de forma viável, deverá ser executada a limpeza, com 

remoção da camada vegetal na faixa variável de modo a atender estritamente os 

pontos de intervenção das obras projetadas neste documento, evitando-se ao 

máximo o desmatamento de novas áreas. 
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Dentro da premissa de se reduzir os prejuízos ao meio ambiente, nas 

atividades de reconstrução previstas para execução das obras de artes, adotar-se-á 

a movimentação do material de 1ª categoria, a partir dos extremos definidores das  

 

mesmas, de onde se extrairá a camada mínima necessária para recompor as pistas 

nos encontros do encabeçamento, de forma que os sulcos resultantes após 

devidamente conformados sirvam como ambiente de drenagens locais. 

Na execução dos revestimentos primários dos pontos das 

intervenções, serão utilizadas jazidas previamente identificadas, sendo priorizadas 

aquelas adjacentes às plataformas estradais, para evitar o desmatamento de novas 

áreas. 

Após a extração dos volumes necessários, às áreas exploradas 

deverão ser recuperadas, com o material expurgado das operações de 

desmatamento efetuadas nas limpezas das próprias jazidas, uniformemente 

distribuídos sobre toda área exposta. 

Para realização dos serviços de CORTA-RIO e ENSECADEIRAS 

deverá ser utilizado material composto de solo e pedra tipo “rachão” proveniente de 

pedreiras e unidades de britagem disponíveis na região, devendo este material ser 

removido ao final dos serviços, podendo ser utilizado como proteção mecânica dos 

taludes nos aterros de encabeçamento da ponte. 

 

7 - PRAZO VIGÊNCIA DO COMPROMISSO E DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

Para execução completa das obras objeto deste projeto básico, 

considerando o grau de dificuldade encontrado na região, a escassez de mão-de-

obra especializada e devido a precariedade dos pontos de apoios para seus 

desenvolvimentos, fica estabelecido como prazo de execução 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da 

União, e a entrega da Ordem de Serviços 
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8 – ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE INVESTIMENTOS: 

Para realização da obra objeto deste Projeto tomando com base os 

custos referenciais fornecidos pelo DNIT/SICRO (2017),SEDOP e SINAPI (2017), 

estima-se um custo global máximo na ordem de R$ 2.225.890,82 (Dois milhões 

duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e noventa reais e oitenta e dois 

centavos), conforme demonstrado e orçado na planilha de quantidades e custos 

básicos referenciais anexo, bem como a composição de custos unitários. 

 

9 - DEFINIÇÕES TÉCNICAS: 

As especificações a seguir descritas visam fornecer subsídios capazes 

de propiciar a execução do objeto deste PROJETO de forma economicamente 

viável, seguindo o padrão técnico amplamente adotado nas regiões, em especial e 

pela própria Prefeitura, de maneira que na conclusão das obras os pontos das 

intervenções mantenham as seguintes características: 

- Faixa de domínio da Estrada Vicinal 30,00 m (¹) 

- Faixa de Limpeza 8,00 m 

- Plataforma Estradal 8,00 m 

- Largura da pista de rolamento 7,00 m 

- Comprimento da Ponte 22,00 m 

- Largura da Ponte para 01 veículo  3,50 m 

- Largura total da Ponte 9,70 m 

- Trem Tipo 450 KN/45 Tf 

 

Jacareacanga/PA, 27  abril de 2018. 

 

                                                                                                                                                   

Luiz Felipe Basto Avila            David Valdez                   Betontec Tecnologia              

Engenheiro Civil                    Engenheiro Civil                 Crea – 4452 EMRO                  

Crea – 165833/D                    Crea 9740/D  
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