LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Deserto – MG
CNPJ: 18.338.277/0001-94
Endereço: Praça Mauro Roquete Pinto, nº01, Centro, Santana do Deserto-MG.

OBJETO DA VISTORIA:
Ponte de divisa dos município de Levy Gasparian e Santana do deserto, localizada no distrito
de Serraria, município de Santana do Deserto.

Da vistoria: Foi realizada no dia 15/09/2017 uma vistoria na ponte de divisa dos
municípios, para uma avaliação das condições de segurança:

A ponte esta localizada na divisa do distrito de Serraria, Município de Santana
do Deserto, com o município de Levy Gasparian, sobre o Rio Paraibuna, com passagem
para um só veículo, construída em estruturas de aço e tabuleiro para pistas de
rolamento com chapas de aço para base revestido em CBUQ.

Das condições avaliadas: Foi realizada uma vistoria superficial somente com análise
visual do local, e também acompanhando a passagem dos veículos pelo ponto de
maior risco avaliado. Com o desgaste natural da estrutura devido a vida útil e ação
climática, agravada pelo trânsito de veículos com maior capacidade de carga
(caminhões trucados, carretas), está ocorrendo um desprendimento dos grampos de
fixação das placas de aço da base do leito de trafego de veículos, tal situação ocorre
junto à cabeceira situada ao lado direito da jusante do Rio, já ao lado do município de
Levy Gasparian.

Conclusão: Pela avaliação, embora superficial e apenas visualmente, pode-se concluir
que a situação é de risco, precisando urgente de uma intervenção. Faz-se necessário e
urgente a interdição do tráfego no local de desprendimento dos grampos, remoção do
piso em CBUQ para avaliação precisa das obras de recuperação do local, sendo que
também deverá ser avaliada toda a ponte para recuperação dos pontos com existência
de corrosão.

Acompanha o presente laudo um relatório fotográfico do local em risco.

Santana do Deserto, 02 de outubro de 2017
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