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Governo do Estado de
Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRA-ESTRUTURA E
LOGÍSTICA-SINFRA

Dados do Projeto da
Proposta

Anexo 
II

proposta
0172-2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente:
  

2 - Banco:
  

3 - Agência:
  

4 - Praça de Pagamento:
  

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto:
  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
DRENAGEM PLUVIAL

6 - Periodo:
// a 26/03/2022

7 - Descrição Sintética do Objeto:

   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NO
MUNICÍPIO DE CARLINDA-MT

8 - Justificativa da Proposição:

   O Município de Carlinda Mato Grosso foi criado através da Lei Estadual Nº 6.594, de 19 de dezembro de
1994. Está inserido na Meso-região Norte Matogrossense e Micro região Alta Floresta. Possui
aproximadamente 1.915 km de hidrografia, incluindo o rio Teles Pires que encerra a divisa do município na
porção leste, compreendendo aproximadamente 124 km de extensão nos limites municipais. Além do rio
Teles Pires, outros dois importantes rios da região, Quatro Pontes e Ariranha que formam os limites
municipais nas porções oeste e sul. A população do município em torno de 10.199 habitantes, segundo
fontes do IBGE 2020. A população carlindense teve um declive nos últimos anos devido ao período de
transição econômica, visto que nosso município possui alguns ciclos econômicos como agricultura, pecuária,
os quais passam por uma crise no mercado. O município desde sua fundação vem passando por uma série
de atividades econômicas no intuito de se adequar a realidade física ambientai e sócio-culturais (Região
Amazônica). Carlinda possui um potencial turístico, vislumbra tornar este potencial em um produto acessível
a todo o mercado local e regional, desenvolver o atrativo eco turístico, construir um ambiente de
estabilidade para investimentos em empreendimentos de ecoturismo, criar empregos, renda e
oportunidades de desenvolvimento econômico e garantir o desenvolvimento sustentável da região. Com
tudo o Município busca recursos financeiros para Pavimentação, Drenagem de Águas Pluviais e Obras
Complementares Em Vias Urbanas de CARLINDA – MT , as duas avenidas se localiza na entrada da cidade e
são as principais que liga de um trevo ao outro, atravessando todo município as quais são as mais
transitadas, pelo motivo de ser uma via de fácil acesso. O Município possui dois períodos o do chuvoso, onde
as ruas e avenidas ficam com acúmulo de água nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos, causa prejuízos
financeiros aos veículos e motocicletas que diariamente transitam, fazendo manobras perigosas, que de
certa forma, pode ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio e o período da seca, onde a
cidade fica com muita poeira, dificultando à trafegabilidade de veículos, trazendo risco a saúde dos
munícipes, causado problemas respiratórios em crianças e idosos, vindos a causar um prejuízo enorme as
famílias e ao poder público. O município conta com pouca pavimentação existente, e só alguns metros de
drenagem, possuem um caminhão pipa para aguar as ruas e avenida não pavimentada, tem grande
dificuldade financeira, devido ser um município pequeno de pouca arrecadação. A renda do município gera
em torno de aposentados, pensionistas, pequenos e médios produtores e funcionários públicos.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E CAPA SELANTE ,SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NO
MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT, deste Município é de suma importância para a comunidade, gerando
qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. O pavimento é uma
estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a superfície final de terraplenagem,
destinada técnica e economicamente a resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a
propiciar aos usuários melhoria nas condições de rolamento, com conforto, economia e segurança. Trata-se
de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação asfáltica no
Município de Carlinda, uma vez que, ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto período
chuvoso quanto nos períodos de seca, certamente irá amenizar as dificuldades da comunidade, embelezará
a cidade, sobretudo, valorizará os patrimônios residenciais. Neste sentido é de extrema importância ao
Município de Carlinda a execução da Pavimentação Asfáltica, visando favorecer meios de locomoção,
propiciando melhores condições de trafegabilidade, melhor acessibilidade dos pedestres, melhor escoamento
das vias, proporcionar uma imagem digna da Cidade de Carlinda. Assim o desejo da população e objetivo da
administração municipal em melhorar as condições das vias do Município de Carlinda, garantindo assim
melhoria e o crescimento, oferecendo qualidade de vida para os munícipes e o desenvolvimento de nossa
região.

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)

9 - Programa:
     338-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT INTEGRADO
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10 - Projeto/Atividade:
     3117-PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

11 - Natureza  0  0

12 - Fonte
 0

13 - Valor
 R$ 0,00

 0  R$ 0,00


