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1. TÍTULO:

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA "PONTE DE MANAUS"

Lat 2" 14' 10.60"5 e Long 55o53' 46.57 " O

2. TDENTTFICAÇÃO DO OBJETO:

Este projeto básico tem por objetivo apresentar os requisitos para a contratação de uma

empresa de engenharia civil que teúa, em seu quadro técnico, profissional

especializado na elaboração de projeto executivo de pontes de madeira "ponte de

Manaus"-contemplando todos os elementos necessários para concepção das mesmas,

como segue: Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Termo de Referência,

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico- Financeiro.

3. JUSTIF'ICATIVA:

A ponte a ser reformada necessita em caráter de urgência do início de sua

êxecução, pois a mêsma tem acesso no âmbito intercomunitário onde atende

o trefego de ligação entre a zona urbana e zona rural, comunidades e a
cidade, seu funcionamento é de fundamental importância para o município

principalmente aos alunos, professores e outros usuários.

Diversas escolas situam-se na zona rural onde são alcançadas por via

terrestre, partindo de juruti de onde se chega às comunidades em veículos de

portes diversos através de malha viária piçarra em bom estado de

conservação e acessada por ramais com pavimentação primária até o local

das mesmas.

Cortada pela PA 257 e trecho da Rodovia 192, sua malha viária rural contém

1.170 Km de estradas vicinais, na área urbana de 26.839 m2, com 74 Km de

vias urbanas.

A considerar temos no município 1.170 km2 de estradas e pontes nas diversas

nas comunidades do município, as pontes se tornam como necessidade
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integrante das propostas para promover o desenvolvimento econômico local,

segundo a Lei 12.58712012, a Mobilidade Urbana tem em seus princípios

fundamentais promover a Acessibilidade Universal.

A construção de Ponte de Manaus são necessidades das comunidades que

integram o território Jurutiense, dotando de um Tráfico eficiente, de modo que

as estradas intemas se integrem às malhas intermunicipais, com isso

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da Região.

Facilitar o escoamento da produção das 650 famílias da agricultura familiar, e,

contribuir para a lmplantação da política de Mobilidade Urbana.

A ponte a ser construída necessita em caráter de urgência do início de

sua execução, pois a mesma tem acesso no âmbito intercomunitário onde

atende o trefego de ligação entre a zona urbana e zona rura!, comunidades e

a cidade, seu funcionamento é de fundamental importância para o município

principalmente aos alunos, professores e outos osuários.

Diversas escolas situam-se na zona rural onde são alcançadas por via

terrestre, partindo de juruti de onde se chega às comunidades em veículos de

portes diversos através de malha viária piçarra em bom estado de

conservação, e acessada por ramais com pavimentação primária até o local

das mesmas.

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Juruti por meio da Secretaria

Municipal de lnfraestrutura tem como flnalidade a construção de uma nova

ponte.

4. FTJNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A contratação na Administração Pública para Admissão de Empressa Especializada

em mão de obra para Execução de Serviços e Obras de Engenharia no tocante a reforma,

repÍfos, correções, instalações eletricas e hidráulicas e pintura geral, onde deverá obedecer ao

disposto na Lei n" 8.666i93, de 2l de junho de 1993, e suas alterações e demais noÍrnas

pertinentes, considerando que em 18 de junho de 2018 foi promulgado o Decreto n" 9.412, o

qual atualizou os valores das Modalidades de Licitação, esse procedimento enquadra na

Rua Firrnino Gúnarães, Nol2, centro, Juruti-PA5 CEP 68.170-000
E -mail : nlanej amentoí@iuruti.pa. gov. br

-ry
{



Mw.

ffii
ESTADo oo renÁ

PREFEITTIRA MUNICIPAL DE JLIRUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Modalidade de Carta Convite, visto que o valor total ficou abaixo do estipulado pelo referido

decreto.

5. ESPECTFTCAÇÕES:

5.l.Planilha Sintética dos Serviços a serem Executados no Projeto:

Planilha Sintética dos Serviços em anexo.

5.2.Planilha Analítica dos Serviços a serem Executados no Projeto:

Planilha Orçamentária em anexo.

5.3. Memorial Descritivo :

Memorial Descritivo em anexo

6. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO:

Cronograma Físico Financeiro em anexo.

7. ACOMPATTHAMENTO DA EXECUÇÃO:

A obra será acompanhada e fiscalizada em todas as suas etapas por profissional

devidamente habilitado nomeado pela contratante.

8. VALOR E§TIMADO E PAGAMENTO DA OBRA:

A obra estii orçada no valor de R$ 74.996191 (Setenta e Quatro Mil, Novecentos e

Noventa e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

â Garantir o pagamento dos serviços à medida em que a obra se desenvolver

conforrne emissão dos Boletins de Medição e de acordo com o Cronograma da

Obra;

â Acompanhar e supervisionar a perfeita prestação do serviço contratado, garantindo

que o mesmo se desenvolva com qualidade e técnica necessárias para um melhor

desempenho das atividades, na forma da Lei 8.666193;

ô Fiscalizar o estrito cumprimento das metas estabelecidas através de profissional

devidamente habilitado e designado pela Secretaria de Infraestrutura do Município

de Juruti.

Ô toAa madeira utiiizada na construção e refonna das pontes em questão deverá ser

legalizada e a empresa que executar o serviço deverá apresentar à licença ou

documento similar que comprovem a legalidade da EXTRAÇÃO OU

AQLIISIÇÃO da madeira, este documento deverá ser anexado ao contrato que se

firmará entre as partes, não será aceita em hipótese nenhuma madeira de

procedência duvidosa ou ilegal, os serviços executados somente serão aceitos pela

Rua Firrnino Guimarães, Nol2, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planei amento@juruti.pa.eov.br



ESTADO DO PARÁ
PREFEMURA MUNICIPAL DE JTIRUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
administração mediante a documentação de legalidade da madeira, (Está condição

é irrevogável)

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

â Atender às exigências legais estabelecidas na Lei n" 8.666, de 21 de juúo de 1993

e Lei no 8833, de 08 dejunho de 1994;

ô Manter durante toda a execução da obra as obrigações assumidas;

4 Permitir a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Juruti, a inspeção dos serviços

contratos em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e

esclarecimentos solicitados.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

O prazo para execução das manunteções é de 0l (um) mes a partir da data da

assinatura do contrato.

Juruti - PA, 07 de janeiro de2022

RAMOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANçA
CREA No 04í835996-2
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