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Sexta-feira, 8 de Novembro de 2019

RETOMADA EM BREVE

o governo Ortiz,
B Segundo
com a formalização
da rescisão, uma nova
empresa deve assumir o
serviço em 10 dias.

PACOTE NENHUM REPRESENTANTE DA EMPRESA FOI ENCONTRADO APÓS O ANÚNCIO DA PREFEITURA, NO INÍCIO DA NOITE DESSA QUINTA

CAF: contrato com empresa para
obra do Barreiro é rescindido
Segundo governo Ortiz, medida foi tomada devido a irregularidades cometidas pela S.O. Pontes, como atrasos
na execução dos serviços; iniciada em janeiro de 2018, a obra deveria ter ficado pronta em junho desse ano
Lei de Licitações, quando há
rescisão contratual, a empresa que ficou em segundo lugar
na concorrência pode ser chamada para concluir o serviço,
desde que aceite as mesmas
condições.
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O governo Ortiz Junior
(PSDB) anunciou no início
da noite dessa quinta-feira a
rescisão do contrato com a
empresa S.O. Pontes, de Cachoeira Paulista, que era responsável por parte do pacote
de obras do CAF (Banco de
Desenvolvimento da América
Latina) na região do Barreiro.
De acordo com a gestão
tucana, o documento que
homologa a rescisão será publicado nessa sexta-feira no
diário oficial do município.
“A rescisão ocorreu em função de irregularidades cometidas pela empresa, como
atrasos na execução dos
serviços, medições e pagamento dos funcionários contratados. Previamente houve
a aplicação de notificações
e multas, conforme determinam os termos do contrato,
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BARREIRO.

Divulgação/PMT

Pacote do CAF. Contrato com a S.O. Pontes incluía alargamento do trecho inicial da Estrada do Barreiro

21,4de reais é o
AMilhões
valor da obra. Segundo
prefeitura, passados 20
meses, empresa executou
35% do serviço.

Abre aspas:

VOCÊ ACHA QUE OS
VEREADORES DE TAUBATÉ
ERRARAM NO CASO DA
'FARRA DAS VIAGENS'?

Salvador Khuriyeh (PT).
Ex-prefeito de Taubaté, sobre
a agressão de Augusto Nunes
a Glenn Greenwald

O deputado estadual Sergio
Victor (Novo) voltou a usar
as redes sociais par defender a Reforma Administrativa. “O custo do Estado com
os servidores públicos é
correspondente a 24 vezes o
gasto com o Bolsa Família”,
exemplificou.
“A Reforma Administrativa
é uma medida necessária!
Proporcionará maior eficiência dos serviços públicos
prestados à sociedade brasileira, além de valorizar os
bons servidores públicos”,
finalizou o parlamentar.

Escola Militar

Acompanhado pela deputada estadual Leticia Aguiar
(PSL) e pelo secretário
municipal de Educação,
Claudio Macaé, o prefeito de
Taubaté, Ortiz Junior (PSDB),
se reuniu quarta-feira com o
secretário estadual de Segurança Pública, João Camilo
Pires de Campos.

Ensino

O tema da reunião, que foi
realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública,
foi a implantação de uma
escola cívico-militar em
Taubaté. A medida é prevista
para o ano que vem.

via sido encerrado.
Segundo o governo Ortiz,
“com a formalização da rescisão, uma nova empresa deve
assumir a execução dos serviços nos próximos 10 dias”.
A gestão tucana não informou
como isso será feito, mas, pela

Enquete:

“Ódio e violência!
Assim agem os covardes!
Augusto Nunes é um
covarde”.

Reforma

Eficiência

mas a empresa reincidiu nas
irregularidades”, justificou a
prefeitura, em nota.
Após a medida ser divulgada
pelo município, a reportagem
tentou contato com representantes da S.O. Pontes, mas o
expediente na empresa já ha-

Resultado até às 17h20 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Augusto Nunes

Coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) em São
José dos Campos, Thomaz
Henrique Barbosa (Novo)
reprovou a agressão do
jornalista Augusto Nunes ao
colega de profissão Glenn
Greenwald. O episódio ocorreu nessa quinta, em entrevista na Jovem Pan.

Agressão

“Entendo o que leva um homem ofendido em sua honra
a tomar uma atitude desta
natureza, não estou isento
de incorrer no mesmo erro;
mas não me orgulho, não
aplaudo, não estimulo”.

.

Não
10%

Sim
84%

2002
votos
no total

Depende
3%

Talvez
3%

Reprovação

“A ‘surra’ que eu queria ter
visto é a de argumentos
contra a canalhice de Verdevaldo, facilmente desmascarada em um debate de ideias
com alguém tão inteligente
quanto Augusto Nunes. Perdemos essa chance porque
seu adversário perdeu a
cabeça. Lamento. Reprovo”,
finalizou Barbosa.

Covarde

O contrato com a S.O. Pontes
foi assinado em dezembro de
2017. Iniciada em janeiro de
2018, a obra deveria ter sido
concluída em junho de 2019,
mas o prazo acabou prorrogado por mais 12 meses, passando para 28 de junho de 2020.
Agora, o governo Ortiz diz que
a entrega ficará para o “segundo semestre”. Orçado inicialmente em R$ 18,6 milhões, o
serviço custaria pelo menos
R$ 21,4 milhões. Segundo a
gestão tucana, a S.O. Pontes
executou 35% da obra - ou
seja, ela teria recebido cerca
de R$ 7,5 milhões do total.
A principal obra desse contrato é o alargamento e a requalificação do trecho inicial
da Estrada do Barreiro.

Ex-prefeito de Taubaté, Salvador Khuriyeh (PT) também
criticou Augusto Nunes.
“Ódio e violência! Assim
agem os covardes! Augusto
Nunes é um covarde”.

Secretário republicano

Presidente do diretório
municipal do Republicanos
em Taubaté, o vereador
Nunes Coelho anunciou essa
semana que o secretário
municipal de Serviços Públicos, Alexandre Magno, irá se
filiar ao partido.

Calçada

O vereador Juarez Araújo
(PSD) solicitou que o prefeito Izaias Santana (PSDB)
determine a manutenção
da calçada da ponte Nossa
Senhora da Conceição, no
Centro de Jacareí. O parlamentar alegou que o local
oferece riscos aos pedestres.

