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Governo do Estado de
Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRA-ESTRUTURA E
LOGÍSTICA-SINFRA

Dados do Projeto do
Convênio

Anexo 
II

convênio
0317-2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

I - INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

1 - Conta Corrente:
  16144

2 - Banco:
  1

3 - Agência:
  82325

4 - Praça de Pagamento:
  

II - DADOS DO PROJETO

5 - Título do Projeto:
  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT

6 - Periodo:
28/07/2020 a 24/01/2022

7 - Descrição Sintética do Objeto:

   O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem
esforços e recursos para Pavimentação Asfáltica TSD, na Av. Arapongas, coordenadas da rua principal
Coord. Inicial 9º57’52,00”S; 55º49’19”O Coord. Final 9º57’42,00”S; 55º49’19”O e Av. Antônio Castilho e
rotatória 4 no Município de Carlinda-MT, com extensão de 6.523,76 M².

8 - Justificativa da Proposição:

   O município de Carlinda/MT foi criado através da lei estadual nº 6.594/94, inserido na meso-região norte
mato-grossense e micro região de Alta Floresta/MT. Possui aproximadamente 1.915 Km de cursos hídricos,
incluindo o rio teles pires e mais de 124 Km de extensão no perímetro municipal. A população carlindense é
de aproximadamente 10.413 segundo fontes do IBGE,2018. O município tende nos próximos anos, ampliar
as áreas no turismo e na agricultura, principalmente com o aumento da produção de grãos e do agronegócio
na região. Carlinda possui atualmente, cerca de 8.220 metros quadrados de vias pavimentadas e cerca de
1.300 metros de drenagem profunda. Contudo, existem ainda muitas vias sem pavimento asfáltico, sem
contar os pavimentos que necessitam de manutenção frequente. Deste modo se torna essencial a aquisição
de recursos para a ampliação da área de vias pavimentadas no município. O objeto do convênio
estabelecido é a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, especificamente em
diversos pontos da Avenida Arapongas, Avenida Antonio Castilho e a rotula (rotatória) urbana 04. Os
resultados esperados com a proposta de convenio são, em primeiro lugar, melhores condições de trafego
para os veículos dentro do município e redução da poeira em épocas de estiagem, que afeta diretamente
todos os habitantes carlindenses. De modo geral, aumentar a área de vias pavimentadas aumenta
diretamente a qualidade de vida da população em geral, evita acidentes e efeitos danosos ao meio
ambiente.

III - DADOS ORÇAMENTARIOS DO CONCEDENTE (Preenchimento pelo Concedente)

9 - Programa:
     338-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT INTEGRADO

10 - Projeto/Atividade:
     3117-PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

11 - Natureza  44400000  0

12 - Fonte
 196

13 - Valor
 R$ 667.554,02

 0  R$ 0,00


