Governo de Minas publica mais dois editais
para obras do Provias, nos Vales do Rio Doce
e do Jequitinhonha
Cerca de 28 quilômetros de extensão serão contemplados nas duas contratações 24 de Maio de
2022 , 15:35
O Governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG)
publicou, no último sábado (21/5), mais dois editais de licitações do Provias, maior pacote de obras
rodoviárias dos últimos dez anos.
O objetivo do primeiro edital (045/2022) é contratar os serviços de melhoramento de 6,5 quilômetros
e de 7,5 quilômetros de pavimentação do trecho Marliéria-Parque Estadual do Rio Doce, entre o
entroncamento da LMG-760 e a rodovia municipal AMG-4030, no Vale do Rio Doce.
Já o segundo edital (047/2022) prevê a complementação das obras de melhoramento e pavimentação
do trecho que vai de Fronteira dos Vales até o entroncamento da MG-205 em Joaíma, com 13,6
quilômetros de extensão, na Rodovia MG-105, no Vale do Jequitinhonha. Esse novo edital para a
realização da obra foi necessário porque a antiga empresa, que havia vencido a licitação, desistiu de
executar os trabalhos.
Provias
Com mais de R$ 2 bilhões em investimentos, o Provias vai requalificar trechos da malha mineira com
obras de pavimentação, construção de pontes e recuperação funcional das rodovias.
As intervenções serão realizadas em todas as regiões do estado e somadas representam mais de 2,5
mil quilômetros de extensão.
O programa também trará reflexos econômicos positivos para o estado. A expectativa é que sejam
gerados 8 mil empregos diretos e 24 mil indiretos com a execução das obras.
Os recursos para as obras foram obtidos a partir do Acordo Judicial firmado em decorrência do
rompimento da barragem de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
(TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas
parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.
Enviar para impressão

