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1- APRESENTAÇÃO 

A AMM – Associação Mato-Grossense dos Municípios apresenta o Projeto Básico de 
Pavimentação Asfáltica com T.S.D. de ruas do Município de GUIRATINGA - MT.  

2-OBJETIVO 

A função deste orçamento é fornecer uma orientação de cálculo, constituindo-se basicamente 
no seu extrato. Fornecemos também plantas cadastros de situação de ruas, memorial e 
demais peças técnicas pertinentes ao bom entendimento do projeto. É destinado ao uso de 
técnicos que queiram ter um conhecimento geral do projeto e as firmas construtoras 
interessadas na licitação da obra reunindo todos os elementos de interesse para a 
concorrência da contratação. 

A população seria a maior beneficiada, com a eliminação das poeiras (época seca) e da lama 
(época chuvosa). Isto representaria o fim dos problemas respiratórios; o favorecimento do 
tráfego confortável para os pedestres e motoristas; urbanização; novos investimentos para o 
município. 

3-NATUREZA DO PROJETO 

O projeto elaborado na realidade consiste em justificar o valor orçamentário que será 
investido, apresentando a planilha orçamentária, o projeto e demais quadros orientativos de 
projeto. 

4-CARACTERÍSTICAS DO MUNICIPIO 

GUIRATINGA é um município do estado de Mato Grosso, no Brasil. Localiza-se a uma 
latitude 16º20'58" sul e a uma longitude 53º45'30" oeste, estando a uma altitude de 510 
metros. Sua população estimada é de 15.245,00 habitantes (IBGE 2020). 

Possui uma área de 5.358,322 km² distância até Cuiabá aproximadamente 317,00 Km. Os 
acessos rodoviários a partir de Cuiabá são possíveis pelas rodovias BR 163. 
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Figura 01 – Mapa de Localização do Município. 
 

 

5- PROJETOS E NORMAS 

A execução da obra obedecerá aos projetos, a este Memorial Descritivo, às normas do 

D.N.E.R. e às normas da A.B.N.T. 

Os projetos somente poderão ser alterados por motivo plenamente justificado mediante 

autorização escrita da Fiscalização. 

A Empreiteira deverá manter no local da obra cópia do projeto em boas condições de 

conservação, bem como cópia do Memorial Descritivo e um Diário de Obra para anotações de 

ocorrências. 

6- SEGURANÇA 

A Empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, tanto de seus operários como 
de terceiros, devendo observar nesse sentido todo o cuidado na operação de máquinas, 
utilização de ferramentas, sinalização de valas abertas, desvios, bem como o uso de E.P.I.'s, 
atendendo a todos os itens da NR-18. 

A Fiscalização poderá exigir, quando necessário, a colocação de sinalização especial, às 
expensas da Empreite 
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7.0  EQUIPE TÉCNICA 

 

Projetista..............................:     Eduardo C. Shimba Jr. 

Engenheiro Civil 

CREA - 1215690975 
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Engenheiro Civil 
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