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30 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Sessão Extra

SÃO JOSÉ.
Tribunal de Contas do Estado
apontou série de falhas,
mas deu parecer favorável
a contas de 2019 de Felicio
Ramuth (PSDB).

Reprodução

Paço. José Saud (MDB) buscará ajuda de União e Estado para construir nova sede da Prefeitura de Taubaté, estimada em R$ 36 milhões

Licitação

Cinco empresas apresentaram proposta na licitação
aberta pela Prefeitura de
São José dos Campos para
a elaboração de um projeto
básico para intervenções
no complexo viário da Avenida Sebastião Gualberto,
na região central da cidade.

Habilitação

Das cinco empresas, quatro
foram habilitadas: Geométrica, KF2, PCA e Planos.
Já a Engefig foi inabilitada
por não atender todas as
exigências do edital. O
prazo para apresentação de
recurso contra o julgamento da habilitação termina
dia 9 de novembro.

Valor

Após o encerramento dessa
etapa, será agendada nova
sessão, dessa vez para a
abertura dos envelopes
com as propostas financeiras. Vencerá a disputa a
empresa que tiver feito a
menor proposta – o valor
máximo é de R$ 1,7 milhão,
segundo o edital.

Promessa

Na campanha eleitoral de
2020, o prefeito Felicio
Ramuth (PSDB) prometeu
“fazer o projeto para o
rebaixamento da linha do
trem na Avenida Sebastião
Gualberto”.

Projeto

Em julho desse ano, em
entrevista a OVALE, o secretário de Mobilidade Urbana,
Paulo Guimarães, disse que,
com o rebaixamento da linha
do trem, o objetivo seria
integrar a região central ao

Parque da Cidade. O secretário afirmou, no entanto, que
a Prefeitura pensava apenas
em fazer o projeto nesse
mandato, até 2024, e não a
obra em si.

Edital

O edital cita que o contrato
terá seis meses de duração.
A empresa vencedora ficará
responsável pelo “desenvolvimento de estudos e o fornecimento de projeto básico
e relatórios complementares
que garantam a liberação
das áreas, licenças e demais

Enquete:

VOCÊ APROVA OU
DESAPROVA O GOVERNO
DO PRESIDENTE JAIR
BOLSONARO?
Pesquisa realizada pelo PoderData
entre os dias 25 e 27 de outubro.
A margem de erro é de dois
pontos percentuais.

Aprova
33%

Não sabe
9%

condições para implantação
do projeto”. O edital não cita
especificamente o rebaixamento da linha férrea,
mas fala em demolir o atual
viaduto dos Expedicionários
e implantar novos viadutos.

Sem detalhes

A coluna pediu para o governo Felicio detalhar as obras
projetadas para o complexo
viário da Sebastião Gualberto, mas a gestão tucana
alegou que “apenas após a
conclusão desse processo
[o contrato com a empresa

Desaprova
58%

TAUBATÉ.
Órgãos técnicos da Câmara
emitiram pareceres contrários ao projeto de Vivi da
Rádio que visa acabar com a
obrigação do uso de máscara.

vencedora da licitação] será
possível detalhar o projeto”.

Energia solar

A Secretaria de Educação
de Taubaté prepara uma
licitação para a instalação
de sistema de geração de
energia solar na escola Madre Cecília. Entre os prédios
da pasta, a unidade é a que
apresenta maior custo em
relação à energia consumida.

Sistema

No sistema fotovoltaico, placas de captação solar serão
instaladas nos telhados da
escola. A energia elétrica
será produzida a partir do
calor e da luz solar.

Abastecimento

Segundo a Prefeitura, a produção de energia no Madre
Cecília será capaz de suprir a
demanda da própria escola
e de outras 43 unidades de
ensino da rede municipal - a
energia excedente gerada
será convertida em créditos
de energia, que serão usados
para abater as faturas das
outras escolas.

