
Audiência debate concessão 
de rodovias em Tangará

INFRAESTRUTURA

Os detalhes da concessão 
de 233 quilômetros de rodo-
vias que dão acesso ao mu-
nicípio de Tangará da Serra 
e Barra do Bugres serão apre-
sentados durante audiência 
pública, nesta sexta-feira, 
19, às 9h, na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT). Serão contempla-
das pela concessão à ini-
ciativa privada as rodovias 
MT-246, MT-343, MT-358 e 
MT-480. A audiência atende 
ao pedido do deputado esta-
dual Dr. João José (MDB).

“A concessão poderá asse-
gurar grandes investimentos 
nas rodovias da nossa re-
gião, que hoje possui trechos 
repletos de buracos colocan-

Estado quer 
passar rodovias 
da região para 
iniciativa privada

Concessão poderá assegurar grandes investimentos

do em risco os motoristas 
que trafegam pelas vias. Pre-
cisamos recuperar urgente 
as nossas rodovias”, afirmou 
o deputado. O prazo de con-
cessão é de 30 anos, com 
previsão de investimento de 
R$ 638,28 milhões ao longo 
do período de vigência do 
contrato. Após a assinatura, 
a empresa terá o prazo de 
um ano para realizar as me-
lhorias do pavimento.

A empresa ou consórcio 
que vencer a licitação terá a 
concessão das rodovias e fi-
cará responsável pela pres-
tação dos serviços públicos 
de conservação, recupera-
ção, manutenção, implanta-

ção de melhorias, bem como 
a operação rodoviária das 
vias inclusas no pacote. 

A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) já abriu o processo 
de consulta pública com 
a disponibilização no site 
(www.sinfra.mt.gov.br) 
do edital de licitação, que 
definirá a concessionária 
que poderá ficar responsá-
vel pela administração das 
estradas. 

Conforme o edital, dentre 
os serviços que precisam ser 
realizados de imediato, estão 
a recuperação preliminar de 
pavimento; a recuperação 
de sinalização vertical e re-
vitalização da horizontal, 
e a limpeza e recuperação 
do sistema de drenagem e 
recuperação dos sistemas 
elétricos e iluminação. So-
mente após todos esses ser-
viços é que o Estado pode-
rá permitir que a empresa 
faça a instalação das pra-
ças de pedágio. 
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Precisamos 
recuperar 
urgente as 
nossas rodovias


