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OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO 

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

ENDEREÇO/BAIRROS: PALMEIRAS 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

São Miguel do Guamá é um município brasileiro do Estado do Pará, 

pertencente à Zona Guajarina e abrange uma área de 1.110,175 km², na  

região nordeste, sendo cortada pelo rio Guamá, de Oeste para Leste, onde, 

em sua margem esquerda, situa-se a sede do município. Localiza-se no norte 

brasileiro       com        coordenadas        geográficas:        latitude 01º37'36"  

Sul e longitude 47º29'00" Oeste. 

A economia é baseada na fabricação de tijolos, telhas e outros tipos 

de artefatos, no qual existem em média cerca de 50 indústrias, produzindo ao 

mês cerca de 30 milhões de tijolos e 8 milhões de telhas, sendo vendidas 

para todas as regiões do país. 

 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 
 

Este projeto trata da pavimentação asfáltica de ruas do bairro da 

Palmeira e tem por objetivo melhorar a trafegabilidade das rotas de 

escoamento de produção e o desenvolvimento territorial e regional, assim 

como, urbanizar a via proporcionando melhores condições humanísticas para 

os habitantes do município. 

Antes da execução do asfalto deve ser executada a fresagem do 

pavimento a uma profundidade de 3 a 5cm (pode ser alterado para mais in 

loco), executando a limpeza da via com jato de ar e água. 

Também serão refeitas as sarjetas de todo o entorno do pavimento.  
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Descrição Geral 

Para a execução desta obra será necessário equipe técnica formada 

por engenheiro civil, encarregado geral e mestre de obras para 

acompanhamento dos serviços, de forma a garantir a qualidade da 

execução. 

 

Durante toda a execução da obra deverá ser mantida em local visível 

a placa de obra executada em chapa de aço galvanizado, com dimensões 

conforme definido em planilha orçamentária. 

 

Para dar início à obra, deverão ser executados serviços topográficos 

para locação do pavimento. 

 

Todas as Vias receberão pavimento Asfáltico.  

 

A sinalização das vias serão feitas de forma vertical e horizontal. A 

vertical compreenderá na implantação de placa de regulamentação, com 

película retrorrefletiva e placa esmaltada para identificação de rua. Já a 

sinalização horizontal se dará com tinta retrorreflexiva a base de resina 

acrilica e pintura de setas e zebrados.  
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