Galvão Engenharia assina contrato de licitação da BR-153

A empresa, que venceu o leilão em Maio, será responsável pela
melhoria de 624 quilômetros da rodovia.

No dia 12 de Setembro, a Galvão Engenharia assinará o contrato da
concessão da BR-153, que tem duração de 30 anos. O trecho,
arrematado no final de Maio, em leilão, vai de Anápolis, em Goiás, a
Aliança do Tocantins, no Tocantins, atravessando 23 municípios.
A Galvão passa a responder pela operação a partir do sexto mês de
concessão, em Março de 2015. Porém as obras começam após o
primeiro mês da assinatura do contrato. Estas criarão mais de 2.000
empregos, diretos e indiretos, nos 624 km de rodovia, priorizando
sempre a mão de obra local.
Todo o trecho concedido será duplicado nos próximos cinco anos,
contados da data da assinatura do contrato. Para que a duplicação
das vias seja feita, é necessário um estudo de impacto ambiental. O
trecho entre Anápolis e Porangatu já dispõe de uma licença prévia e
em breve obterá a licença de instalação, ambas concedidas pelo
IBAMA. Já entre Porangatu e Aliança do Tocantins, os estudos estão
em andamento.
Em um primeiro momento, a Galvão Engenharia fará a recuperação
do pavimento, recomposição da sinalização horizontal e vertical,
conserva de rotina na faixa de domínio, recuperação das obras de
drenagem e a construção das bases de serviços operacionais. Isto
contará com atendimento pré hospitalar, atendimento mecânico,
combate a incêndios, apreensão de animais na faixa de domínio,
retirada e remoção de objetos caídos na pista, sistema de
Informações aos Usuários, o 0800, e um sistema de reclamação e
sugestão dos usuários.
Com parceria do BNDES, serão investidos nos cinco primeiros anos,
aproximadamente 3 bilhões de reais, e 4,2 bilhões nos trinta anos da
concessão. A cobrança dos pedágios deve ter inicio em setembro de
2015, que é o Décimo Segundo mês da concessão. O valor será
R$4,98 para cada 100 quilômetros, valor definido no Leilão da
Concessão.
A Galvão está procurando entender as dificuldades e estudando
sugestões para as primeiras intervenções. A empresa já participou de

outras concessões rodoviárias, entre 1999 e 2004 e apresenta vasta
experiência na construção e recuperação de rodovias.

Assessoria de Imprensa
SPGA Consultoria de Comunicação
Bruna Mathias
bruna.mathias@spga.com.br
55 11 3078-1161/ 11 94726-1756

