DER publica edital para contratar obras na
Rodovia Prefeito Alberto Massoni, em Itapuí
Mais de sete quilômetros serão modernizados com recursos
de R$ 3,9 milhões do Governo do Estado
São Paulo, 11 de novembro de 2017 – O Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (SLT), publicou neste
sábado, 11, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para contratar obras de
recuperação e modernização da Rodovia Prefeito Alberto Massoni (SPA-195/225),
principal acesso ao município de Itapuí. O valor orçado de R$ 3,9 milhões será
integralmente coberto por recursos do Governo do Estado.

Os recursos para as intervenções na SPA 216/280 foram viabilizados com
descontos obtidos em licitações já realizadas e que integram o pacote de obras
anunciado em junho pelo governador Geraldo Alckmin. No total, o pacote prevê
investimentos de R$ 361,7 milhões, alcançando 51 municípios e 23 rodovias
estaduais paulistas, e beneficiando 5,3 milhões de habitantes.
Obras - A rodovia receberá novo pavimento asfáltico e correção de ondulações e
deformidades em 7,3 quilômetros de extensão, do Km 0,18 ao Km 7,5, acesso a Itapuí.
A SPA-195/225 faz a ligação da cidade à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros
(SP-225). A sinalização horizontal da pista será completamente revitalizada com pintura
de faixas e implantação de tachões refletivos.

A obra garantirá mais conforto aos usuários, além de facilitar o escoamento da
produção agrícola. Também gerará incentivo turístico à “Prainha”, patrimônio
natural da cidade. Com os serviços, mais de 12 mil habitantes serão diretamente
beneficiados e poderão usufruir de melhores condições de segurança no tráfego. A
rodovia recebe diariamente, em média, um movimento de 3.742 veículos.
O recebimento dos envelopes contendo a proposta e a documentação das empresas
interessadas em participar da licitação está agendado para o dia 14 de dezembro, às
10h45, na sede do DER em São Paulo.

