Cidades

LIGAÇÃO COM SÃO JOSÉ

da obra ainda
B Projeto
inclui uma conexão com o
Jardim Limoeiro, na região
da faculdade Unip, em São
José dos Campos.

MOBILIDADE OBRA VIÁRIA É PREVISTA PARA TER INÍCIO AINDA DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO, SEGUNDO O GOVERNO IZAIAS SANTANA

Novo sistema viário é licitado em
cerca de R$ 16,6 mi em Jacareí
Resultado da licitação foi publicado no Boletim Oficial na sexta-feira, e, agora município abre prazo para
recurso das concorrentes; obra deve ser responsável por conectar região central, norte e leste do município
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A construção de um novo
sistema viário em Jacareí
deve ser concretizada por
aproximadamente R$ 16,6
milhões. A informação foi
publicada no Boletim Oficial
desta sexta-feira.
De acordo com o governo
Izaias Santana (PSDB), a empresa que ofereceu o menor
valor na licitação foi a Land
Vale Construções, que pode
ficar responsável pela elaboração e revisão do projeto
executivo, licenciamento e
implantação do sistema. Agora, foi aberto o prazo para
possíveis recursos das demais concorrentes na disputa, que recebeu propostas de
até R$ 24 milhões.
A obra, prevista para ter
início ainda neste ano, tem
prazo de conclusão dentro
de um ano e seis meses. Todo
o custeio deve ser feito pelo
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Mobilidade. Obra deve
conectar regiões do município

empréstimo de US$ 60 milhões
junto ao CAF (Corporação Andina de Fomento), que ainda
aguarda liberação junto ao Senado Federal.
A obra deve ser responsável
por fazer conexões entre as
regiões central, norte e leste,
passando pelo Jardim Marcondes, pelo Parque Meia-Lua e
retornando ao Jardim Maria,
por meio de uma ligação feita
com a Avenida Malek Assad.
Atualmente, a principal alternativa das pessoas que
trafegam na região para fazer
o percurso proposto está na

Rodovia Presidente Dutra, que
acaba concentrando e sobrecarregando uma grande parcela dos moradores que precisam fazer o deslocamento
todos os dias.
ETAPAS.

Após a conclusão da primeira
fase da obra, o projeto ainda
contempla uma interligação
do município com São José
dos Campos.
Neste caso, é previsto que
seja efetivado um novo acesso
ao Jardim Limoeiro, na região
do acesso à Unip (Universida-

OBRA

Duplicação da Avenida Castelo Branco
é concluída em cerca de R$ 14 milhões
CERTAME. Dependente da
liberação do empréstimo com
o CAF, o serviço que deve ser
responsável pela revisão do
projeto de duplicação e restauração da Avenida Presidente
Humberto de Alencar Castelo

Branco foi licitado em cerca de
R$ 14,6 milhões em Jacareí.
O menor valor, conforme
publicação do Boletim Oficial,
foi apresentado pela empresa
Engibras Engenharia. Agora, o
município aguarda o prazo de

recurso das concorrentes.
A obra deve ser estruturada
com uma extensão de aproximadamente 2,5 km, abrangendo
bairros como o Jardim Flórida,
Vila Machado, Jardim Emília,
Jardim Terras da Conceição e
Rio Abaixo. Inicialmente, a prefeitura havia estimado pagar o
valor de cerca de R$ 17 milhões
com o certame.
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de Paulista), também alvo de
destino de grande parte de munícipes. Como a obra envolve
as duas cidades, inicialmente
o município aguardava o retorno do governo Felicio Ramuth
(PSDB) sobre as necessidades
do lado joseense. Agora, segundo a gestão Izaias, o convênio já fora acordado.
“O prefeito Izaias Santana
conversou diretamente com
o prefeito de São José dos
Campos e com o secretário de
Governança Anderson Farias.
São José dos Campos está
preparada para fazer a interligação, assim que Jacareí concluir o seu trecho”, informou a
prefeitura, em nota.
Em Jacareí, é previsto que a
obra conte com a extensão de
cerca de 6,47 km.
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20 é o período
AMeses
previsto para a prefeitura
para que seja finalizada
a construção do novo
sistema viário.

