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1- APRESENTAÇÃO 

A apresentação a elaboração do orçamento e projeto básico de quantitativo de material de 
capa da Duplicação da Rua 50 – Bairro Cristalino - sede do Município de Agua Boa - MT.  

 

2-OBJETIVO 

Este volume consiste em fornecer uma orientação de cálculo para facilitar a aquisição de 
materiais betuminosos, diga-se de passagem, os conhecidos RR-2C, CM-30 e agregados 
(brita, pedrisco), constituindo-se basicamente no seu extrato. Fornecemos também plantas do 
Projetos Geométricos, indicando os locais exatos para aplicação da capa e execução de 
terraplenagem e drenagem. 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 já destinado a 
este fim, apresentando a planilha orçamentária de aquisição de materiais betuminosos e 
agregados e demais planilhas orientativas, além do memorial descritivo dos serviços para 
capa.  

 

4-CARACTERÍSTICAS DO MUNICIPIO 

Agua Boa, a população do município é de 20.000 habitantes, povo trabalhador e 
hospitaleiro.        
As principais atividades econômicas concentram-se na 
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Agricultura e Pecuária, contando com os setores do Comércio, Industria e Prestação de 
Serviços bem desenvolvidos. 
Geograficamente bem situada numa formação conhecida como Serra do Roncador, a 430 
metros de altitude, Água Boa, em seus 7.582 Km² de superfície. 
 
 

 

 
Figura 01 – Mapa de Localização do Município. 

 
 

 

 
Figura 02 – Vista Geral do Município – Localização da Obra 

Duplicação da Rua 50 – Bairro Cristalino 
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5- PROJETOS E NORMAS 

A execução da obra obedecerá aos projetos, à 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 Empreiteira 

 

7.0  EQUIPE TÉCNICA 

 
Projetista......................................:     LUIZ FERNANDO PEREIRA 
                Engenheira Civil 
              CREA : 170.633.6586 
 
Projetista Cadista.....................:        DOUGLAS RIBEIRO. 

                             


