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PROPRIETÁRIO : Prefeitura Municipal de Carlinda 

OBRA : Ponte em Madeira – seção 22,00mx5,00m 

LOCAL : Estrada Municipal D-1  

EXTENSÃO: 22,00 metros 

COORDENADAS: S14º 51’ 06,4” W052º 49' 38,3" 
 

APRESENTAÇÃO 
A presente obra se faz necessário devido às péssimas condições em que se 

encontra a atual ponte, dificultando o acesso à referida localidade. 
O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à 

construção de uma unidade de ponte em madeira, seção 22,00mx5,00m. 
A obra deverá ser executada obedecendo rigorosamente às melhores técnicas 

construtivas e às recomendações das normas técnicas afins. Quaisquer materiais utilizados 

na obra deverão atender às especificações das normas técnicas especificadas, ou seja, 

as da ABNT, quando for o caso, bem como às indicações dos projetos, as descritas neste 

memorial e as demais especificações constantes no processo.  

Em caso de quaisquer impasses a equipe de fiscalização será soberana para 

determinar qual material deverá ser utilizado. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

PROJETOS 
Foram executados levantamentos topográficos no local e estudos do entorno da 

localização da ponte. 
 
ALTERAÇÕES DO PROJETO 
Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização. 

 
CANTEIRO DE OBRAS 
Inicialmente, será instalado pelo Executante, o canteiro de obras, com a construção 

dos barracões que servirão para refeitório, guarda de material e também para abrigar os 
sanitários. 

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do executante, 
poderá ser executado em obra através de barrotes, esteios e fechados por tábuas ou 
chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metálicas e com piso 
cimentado, ou através da instalação de contêineres que possuam as mesmas 
características ou melhores que as exigidas por norma. 

A obra deverá ser mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais 
apropriados, com instruções da Prefeitura Municipal, onde será utilizado como aterro, se 
for o caso. 

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos 
de obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para 
veículos como para pedestres.  

 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
Os níveis marcados na planta de situação/localização deverão ser obedecidos. 
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FIXAÇÃO DE PLACAS DE OBRA 
O Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para 

identificação da obra (padrão prefeitura) e das placas exigidas pela legislação 
profissional vigente, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA. 
 

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 
Deverá ser executada a limpeza na área dos pegões para o início do serviço de 

locação, como também deverá ser removido todo o entulho da ponte antiga de madeira 
e detritos que possam atrapalhar a execução da obra.  

 
LOCAÇÃO DA OBRA 
A obra deverá ser locada pelo Executante de acordo com os projetos anexos, onde 

constam os pontos de referência de nível. A obra deverá ser locada com uso de 
equipamentos topográficos e profissionais 

Habilitados, que deverá implantar marcos (estacas de posição, com cotas de nível 
perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre 
um ou um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As 
tabuas que compõem esse quadro precisam ser nivelados, bem fixadas e travas, para 
resistirem a tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É 
necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações por meio 
da medida de diagonais, estando a precisão da locação dentro dos limites aceitáveis 
pelas normas usuais de construção. 

Antes do início da obra, todas as medidas e níveis deverão ser conferidos em “locu” 
para que não ocorra problemas com a execução da ponte.  

 
REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO 
As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para 

que nelas não haja nenhuma espécie de vegetação (cortadas ou não) nem qualquer tipo 
de entulho, quando do início dos serviços. Os trabalhos de aterros e reaterros atrás das 
cabeceiras terão de ser executados com material escolhido, sem detritos vegetais, pedras 
ou entulho, em camadas sucessivas de 30 cm (material solto), devidamente molhadas e 

apiloadas, manual e mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e 
desníveis em virtude de recalque nas camadas aterradas.  

 
VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO EM ESTACAS  
Consiste na cravação dos jogos de esteios (estacas) de madeira em solo, sem a 

presença de rocha, com a finalidade de absorver os esforços verticais e horizontais 
provenientes dos esteios da ponte de madeira. Serviços estes que requer empregar 
madeira de lei, devendo utilizar madeiras em excelentes condições, deverá haver o 
consentimento por parte da 

Fiscalização e o seu devido acompanhamento, para a verificação da qualidade da 
madeira, pois, existem várias madeiras que possuem resistência e durabilidade no contato 
com o solo e também com a água, podendo ser utilizadas várias madeiras para cravação 
em solo. 

Medição: Os serviços são medidos em metros lineares (m) – comprimento da ponte, 
onde estão inclusos todos os serviços. 

 
ESTEIOS OU ESTACAS 
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 Obedecerão às mesmas características técnicas e físicas para todas as peças a 
serem utilizadas tantas na reforma como na reconstrução, tendo seu comprimento variável 
- seção retangular, tendo como função de absorver as cargas distribuídas pelas longarinas 
e transversinas. 

As Estacas deverão ser preparadas com ponta para melhor penetração em solo 
mole; quando em solo duro utilizar ponteiras de aço sextavadas, pois assim a cravação 
obterá o alcance suficiente da “nega” (profundidade e resistência do solo quando 
apresentar reação à penetração inferior a 4,0 cm nos últimos 10 golpes), como também a 

cabeça dos esteios (estacas), deverão ser protegidas quando dos impactos com o 
“martelo” ( ≥ 700,0 Kg). Os madeiramentos confeccionados para este tipo de serviços são 
retangulares de bitola de 25 x 30 cm, com comprimento variável, e havendo necessidade 
de emendas das estacas, os detalhes de corte, encaixes, ferragens e chapas de emendas, 
obedecerão o Projeto Padrão utilizado pela SETPU.  

Medição: Os serviços são medidos em metros lineares (m.) 
 
VIGAS TRANSVERSINA 
As vigas transversina apoiam-se sobre os pilares, exceto a transversina central, que é 

concentrada nas longarinas e suas especificações são as seguintes: comprimento = 6,0m – 
seção retangular = 25 x 30cm. 

Medição: os serviços serão medidos em metros lineares (m). 
 
SUB.VIGAS  
Obedecerão às mesmas características técnicas para todas as peças a serem 

utilizadas tanto na reforma como na reconstrução, tendo seu comprimento em 3,0m seção 
retangular, tendo como função de receber a carga das transversinas e distribuir os pesos 
nos pilares e seção retangular = 25x30cm. 

Medição: os serviços serão medidos em metros lineares (m). 
 
VIGAS LONGARINAS 
As vigas longarinas apoiam-se sobre as transversinas, que são apoiadas nos esteios e 

suas especificações são as seguintes: comprimento = 6,0m (para vãos de 6,0m), seção 
retangular e seção retangular = 25x30cm. 

- Medição: Os serviços são medidos em metros lineares (m.) 
 
ASSOALHO - PRANCHÃO DE ASSOALHO 
Os pranchões utilizados nos assoalhos das pontes de madeira deverão sempre 

serem utilizados com madeiras secas, não devendo haver pranchões cuja a largura seja 
inferior a 30,0 cm e sua espessura ≥ 7,0 cm e comprimento = 5,50 / 6,00 m, sempre em 
função da largura da ponte. 

A Fiscalização deverá sempre rejeitar todas as peças danificadas (rachadas, 
costaneiras, madeira branca, empenadas, etc.) 

Medição: Os serviços são medidos em metros quadrados (m²) 
 
RODEIRO - PRANCHÃO DE RODEIRO  
Os pranchões utilizados nos rodeiros (2) das pontes de madeira deverão sempre 

serem utilizados com madeiras secas, não devendo haver pranchões cuja a largura seja 
inferior a 20,0 cm e sua espessura ≥ 6,0 cm e comprimento variável, devendo serem 
travados entre si no assente, nunca de topo, pois assim eles tem maior durabilidade, e a 
largura de cada rodeiro e de sessenta (60,0) cm, devendo serem travados com a trava de 
rodeiro. 
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Medição: Os serviços são medidos em metros quadrado (m²) 
 
TRAVA DE RODEIRO 
As travas de rodeiro destinam fundamentalmente em proteger os rodeiros, 

obrigando os condutores a direcionarem as rodas do veículos alinhadas ao transpor a 
ponte de madeira, pois os rodeiros estão sobre postos ao assoalho que está sobre posto às 
duas longarinas (cada lado), onde distribuem a carga (peso) sobre os pilares, função 
principal proteger o rodeiro e assoalhos. 

Medição: os serviços são medidos em metros lineares (m); 
 
CAIXÃO DE ATERRO 
É a reconstrução das Alas (duas) e Testeira (uma), cuja a finalidade destina-se a 

confinar o corpo do aterro dentro das alas, impossibilitando o percolamento das águas ao 
maciço terroso, tendo como função principal evitar o carreamento do material (fino ou 
grosso) confinado no corpo de aterro, consistindo especificamente em unir o 
aterro(encabeçamento) à ponte num dos lados, tais operações são bem definidas e 
específicas. 

Os serviços são medidos em metros quadrados (m²) e são utilizadas madeiras em 
excelentes condições, tanto para as Alas como para as Testeiras, os madeiramentos são 
confeccionados em pranchões de espessuras ≥ 6,0 cm; sendo que para a Testeira a 
largura é = 4,00/5,00 m(Largura da Ponte) e a altura é variável em função da 
ponte(esteios); já para as Alas temos que o comprimento = 4,00 m, e sua altura também 
variável em função da ponte, sendo que sua fixação lateral na vertical é em três(3) 
estacas de (20x20) cravadas no solo e atirantadas ao outro lado(Ala) por cabos de 
aço(tirantes), evitando–se a abertura e ou caimento destas alas com o adensamento e 
compactação do corpo do aterro. 

Medição: Os serviços são medidos em metros quadrado (m²) 

 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 
O item transporte para o deslocamento local do material a ser utilizado na 

construção da ponte de madeira é a uma fornecedora de madeira mais próxima do 
município ficará a cargo do contratante.   

 
OBS. : - A relação de dos insumos (materiais), tais como:- ferragens, - parafusos, 

pregos, - grampos e tirantes, são pertinentes a cada tipo de serviço, possuindo elevada 
resistência natural ao apodrecimento e aos ataques de insetos, características estas 
necessárias para a utilização como esteios e ou estacas. 

 

PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO 
O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias consecutivos, sob 

regime de empreitada por preços unitários. 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
Os serviços serão pagos de conformidade com medição dos serviços executados 

por completo, sendo liberado o valor referente a ponte executada somente após vistoria 
em loco, pela Fiscalização municipal, e constatado e atestado a execução do serviço. 

 

DISPOSIÇÃO FINAIS 
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O projeto é parte integrante deste memorial, devendo ser obedecido 
rigorosamente. Para aa apresentação da proposta, a proponente deverá vistoriar o local 
para conhecimento dos serviços a serem executados.  

Todo material a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade e ter aprovação 
previa da municipalidade, assim como quaisquer alterações ou substituição que venham a 
favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos serviços.  

A Obra deverá ser entregue completamente limpa sendo removido todo o entulho 
periodicamente e as instalações complementares em pleno funcionamento. 

Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados, porem 
inerentes e necessários ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serão 
considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, 
evitando assim, futuros aditivos.  

A contratada, ainda na condição de proponente, terá analisado os serviços, 
orçamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais 
discrepâncias junto ao órgão responsável pelo município ou impugnar o edital, não sendo 
aceito posteriormente aditivos em função de má interpretação das especificações e 
memorial. 

Os licitantes terão que visitar o local onde serão realizados os serviços para verificar 
as condições existentes, esclarecer dúvidas e confirmar quantitativos, para não haver 
posteriores reclamações por parte dos licitantes. 
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