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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

15.03.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Fernando Teixeira, 

deputado Rogério Nogueira, deputado Chico Sardelli, deputado Roberto Morais e 

também o deputado Ricardo Madalena. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião 

anterior.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Solicito a dispensa da leitura da ata.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., estando todos os Srs. Deputados de acordo, a ata será considerada 

como lida. Item número um. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Chico Sardelli.  

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Gostaria de pedir vistas do item um, seis e 

sete. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., está concedido o pedido de vistas. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Pedido de vista do item cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., está concedido o pedido de vista. Item número dois, moção um de 

2016, do deputado Luiz Fernando, “apelo aos senhores prefeitos de 645 municípios e a 

todos os órgãos de trânsito do estado de São Paulo, para que cumpram os termos 

prescritos na Resolução 304, de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito, Contran, de 

forma que expeçam as credenciais destinadas às pessoas portadoras de deficiência ou 

dificuldade de locomoção para estacionamento em vaga especial, com validade em todo 

o território nacional”. O relator foi o deputado Chico Sardelli, favorável à moção, que se 

encontra em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - A palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Luiz Fernando Teixeira.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Quero agradecer aos nobres pares por 

aprovarem essa moção. O que acontece é que os portadores de deficiência recebem uma 

autorização para estacionar. Chegam no município X e o município multa, porque vale 

só para aquele município. Então isso aqui, na verdade, foram deficientes que nos 

pediram para que providenciássemos isso. Quero agradecer aos nobres pares por 

aprovarem essa justa moção. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Este presidente 

passa a palavra ao vice-presidente, deputado Rogério Nogueira, considerando que esse 

item é de minha autoria. Item número 3. 

 

* * *  
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- Assume a presidência o Sr. Rogério Nogueira.  

 

* * *  

 

O SR. PRESIDENTE - ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Item número 3, 

Moção 8, de 2006, deputado Orlando Morando, “aplaude a direção do jornal “Diário do 

Grande ABC”, bem como todos os jornalistas e colaboradores daquela publicação, que 

diariamente escreve nossa história. Colaborando, assim, com o empreendedorismo, 

integração e comunicação social da região do Grande ABC”. O relator foi o deputado 

Rogério Nogueira, eu. Voto favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Orlando Morando.  

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Orlando Morando. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço ao 

deputado Rogério Nogueira. Item número 4, requerimento do deputado Chico Sardelli, 

que requer a convocação do Sr. Marcelo Alves Ribeiro, responsável pelo transporte 

escolar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, bem como o chefe da 

Comissão de Licitação da mesma Secretaria, responsável pela contratação de serviço de 

transportes de alunos do ABC, para que explique a contratação do terceiro colocado no 

certame, em detrimento do primeiro e segundo colocado, conforme publicou o jornal 

“Diário do Grande ABC”, na edição de 22 de novembro de 2015. Requerimento está em 

discussão.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Roberto Engler. 
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O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Eu pediria a todo o requerimento, do 

deputado Chico Sardelli, até por uma questão de coerência e tradição nessa Comissão, 

se ele pudesse trocar convocação por convite. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Eu gostaria que fosse mantido a convocação, 

Sr. Presidente.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Solicito vistas desse processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., está concedido o pedido de vistas. O deputado Engler já não pode, 

V. Exa. já pediu o pedido de vista. Se nem um outro deputado pede o pedido de vista, 

continua em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovada a 

convocação. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Peço a palavra, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Luiz Fernando Teixeira.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu queria cumprimentar o deputado Chico 

Sardelli pelo requerimento de convocação e indicar que os nobres deputados possam ler, 

também, a revista “Carta Capital” dessa semana, Chico, por conta de uma nova matéria 

que diz a mesma coisa. Na verdade, ela se aprofunda, está na “Carta Capital”, dizendo 

que uma determinada empresa vem vencendo as licitações para transporte de alunos no 

Estado. A empresa se chama Benfica. E já há muitos anos parece extremamente 

estranha essa história.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse deputado 

também quer agradecer à moção que foi aprovada por todos os Srs. Deputados, mas 

farei isso no final, no momento em que terminarmos a pauta.  

Item número 8, requerimento do deputado Raul Marcelo, que requer que o diretor 

presidente da Companhia Metropolitana, Metrô, Sr. Paulo Menezes Figueiredo, seja 

convocado a fim de prestar esclarecimento a respeito de uma série de medidas 

recentemente anunciadas pela Companhia, que afetam diretamente os direitos dos 

trabalhadores desta empresa. Algum deputado requer pedido de vista? Não foi feito. 

Requerimento está em discussão. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Roberto Engler.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Solicito votação nominal.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., como vota o deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Contrário.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Morais? 
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O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Contrário.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Este deputado vota 

contrário. Tem números superiores de rejeição, o que indefere o pedido do deputado 

Raul Marcelo. Rejeitado o requerimento. Item número nove, requerimento do deputado 

Raul Marcelo, que requer que o secretário de Transporte Metropolitano, Clodoaldo 

Pelissioni, seja convocado a fim de prestar informações a respeito da série de medidas 

recentemente anunciadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, que 

afetam diretamente. Aparentemente, um item igual ao item número 8, salvo alguma 

confusão minha. Requerimento está em discussão.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Bom, em discussão ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Em discussão.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - No momento oportuno, peço votação 

nominal.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não havendo mais 

oradores inscritos, está em votação.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Solicito uma votação nominal.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa., como vota o deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Contrário.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Contrário 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Contrário.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Luiz 

Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Este deputado 

também vota contrário, o que também rejeita o requerimento, item número nove. Item 

número dez, é só para ciência, como já tem a publicação na mão de todos os Srs. 

Deputados, se torna desnecessária a leitura. O próximo item, agora, nós ouviremos 

através de uma convocação. O Sr. Paulo Bonafina, diretor presidente da DBTrans, sobre 

sua proposta de serviços apresentados ao Departamento de Serviços Gerais da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, com relação ao fornecimento do serviço de 

cobrança eletrônica nos pedágios, para veículos que atendem esta Casa de Leis.  

Como já me foi comunicado, o Sr. Paulo encontra-se presente. Convido para que 

tome assento ao meu lado direito. E também o acompanhará o Márcio Ataíde, que é 

gerente geral da empresa. Já com procuração aqui certificada, a também advogada, 

Denise Nunes Garcia, que acompanha o Sr. Paulo Sérgio Bonafina. Por favor, podem 

tomar assentos.  

Como me foi solicitado isso através do segundo secretário da Mesa Diretora da 

Assembleia, o deputado Edmir Chedid, no momento em que aprovamos a convocação, 

pediríamos que o Departamento Geral da Casa pudesse acompanhar.  

Eu pediria que certificasse o promotor que aqui encontra-se, da Assembleia 

Legislativa, Dr. Rossini, se não me falha a memória, já se encontra, e os membros que o 

acompanham. Caso eles ainda não chegaram, vou suspender o trabalho por cinco 

minutos, para que eles possam acompanhar. Então nós vamos suspender nossos 

trabalhos por cinco minutos. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Os trabalhos 

encontram-se suspensos. 
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O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Só uma sugestão, Sr. Presidente, para 

que avisasse o deputado Edmir Chedid, que é o autor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ele foi 

comunicado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua atenção com relação ao caso.  

 

* * * 

 

- Suspensos os trabalhos, a reunião foi reaberta sob a Presidência do Sr. Orlando 

Morando. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Reabertos nossos 

trabalhos. A Sra. Cíntia, que é a diretora de Serviços Gerais, já se encontra conosco. 

Então, a fim de dar celeridade ao tempo, vou permitir que durante dez minutos, se assim 

considerar suficiente, o Sr. Paulo possa fazer uma breve apresentação da empresa e, 

também, possa fazer uma apresentação, sobre a razão pela qual ele está aqui na 

condição de convocado para prestar esclarecimento sobre uma proposta de um pregão 

eletrônico que aconteceu na Assembleia. Vocês têm ciência do requerimento, então vou 

franquear a palavra. Se dez minutos não forem suficientes, se precisar demais o senhor 

me comunica. E, a partir disso, abriremos, tanto para que a Sra. Cíntia, que é 

funcionária desta Casa, possa se manifestar, bem como os Srs. Deputados.  

O Sr. Paulo tem a palavra.  

 

O SR. PAULO - Muito obrigado, excelentíssimo presidente, excelentíssimos 

deputados. Eu agradeço estar aqui. Queria me desculpar pelo equívoco da primeira 

convocação, em que, por não conhecer o protocolo da Casa, eu encaminhei um 

procurador, que é o Sr. Ataíde, que é quem responde tecnicamente pela empresa. Eu 

achei que fosse uma convocação muito mais técnica do que comercial. Então 

encaminhei o Sr. Ataíde, que era a pessoa mais adequada para responder questões 

técnicas. 

Eu sou engenheiro de formação, presido a DBTrans desde o final de 2014, um ano 

depois de ser adquirida pela FleetCor, uma empresa americana. Desde então, estamos 
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fazendo com que essa empresa corresponda ao motivo pelo qual foi criada. Ela nasceu 

como um processo de plurificar, criar mais de uma empresa capaz de fornecer o serviço 

de tag eletrônico, meio eletrônico de passagem e pedágio. Foi uma luta dessa empresa 

para conseguir isso, e conseguiu. Nós temos essa autorização como OSA aqui em São 

Paulo, como a MAP no resto do Brasil, para poder prestar esse serviço.  

Bom, acho que esclarecendo um pouco sobre a proposta que foi feita, o porquê e 

como ela foi montada e o porquê do preço que está aqui, acho que cabe um pouco de 

esclarecimento, porque é uma condição um pouco diferente daquela condição normal de 

qualquer consumidor. A Artesp rege que, para nós, OSAs, prestarmos esse serviço de 

tag com passagem isenta, seja tomada uma série de providencias para garantir que o 

veículo que está passando é aquele para o qual o tag foi fornecido, que as condições de 

instalação sejam respeitadas, não sejam instaladas pelo usuário. Tem uma série de 

regras estabelecidas pela Artesp para que esse serviço seja feito. Então, o fornecimento 

de tag para veículos isentos é muito diferente do fornecimento de tag para veículos de 

pessoas físicas normais.  

Para fazer esse serviço, trata-se de um laudo fotográfico, garantir que a instalação 

foi feita. É um processo todo formal que tem que ser feito. Para ser feito esse trabalho 

na frota aqui da Alesp, foi determinado que fossem designados dois técnicos pelo 

período de 15 dias para a instalação dos 169 veículos. Então é um trabalho 

completamente diferente dos demais casos.  

Uma outra condição um pouco diferenciada, é que toda e qualquer substituição de 

tags e de dispositivo eletrônico que vier a acontecer, tem que estar prevista no contrato 

original. Coisa que não é normal no contrato de fornecimento de pessoa física. Ao ser 

necessário trocar por algum motivo, se o motivo for devido a uma falha, seria por nossa 

responsabilidade. Se for uma falha por tamperização, por problema de uso, seria por 

conta da pessoa que adquiriu o tag. Isso nos levou a estimar uma condição de 

substituição de 55 tags em dois anos, que daria 1,3% de substituição, que é a nossa 

média. Não é nada além do que usamos como média de substituição. É 1,3% ao mês. 

Então estimamos essa condição e colocamos no preço inicial da proposta.  

Então, a condição proposta difere da condição padrão porque o serviço oferecido é 

completamente diferente daquele que seria para um usuário normal. Principalmente 

naquilo que a Artesp nos solicita em relação a garantir a presença do tag instalado na 

condição correta, na posição correta, no veículo correto, com laudo fotográfico. E além 

disso, a parte de mensalidade também tem um pouco de diferença porque a Artesp nos 
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solicita relatórios específicos para fornecimento de tags isentos. Eu sou obrigado, pela 

minha concessão, a fornecer relatórios específicos para a Artesp sobre o número de 

passagens, processos de passagens. Existe uma série de obrigações que somos obrigados 

a cumprir em função dos veículos serem isentos. Independe de qual o motivo da 

isenção.  

Então isso faz com que nosso trabalho saia do padrão e vire um processo muito 

específico. E a proposta que foi colocada leva exatamente isso em conta. É hora de 

técnico para instalação, para substituição e deslocamento, nada além disso. 

Um outro fator, que acho que vale a pena mencionar, é que tinha um outro item 

que poderia encarecer um pouco a proposta, que é a vida útil do tag. Um tag, para nós, 

tem uma vida útil de quatro ou cinco anos por bateria. Se não acontecer nada, ele dura 

cinco anos. Como o contrato é de dois anos, eu teria que pagar o valor do tag, 

compensar o valor do tag apenas em dois anos. Para isso teria que fazer conta. Mas não 

usamos isso em consideração, porque realmente acreditamos que, pela qualidade do 

serviço que iríamos prestar aqui, o tag continuaria pelo segundo período. Teríamos uma 

renovação provável, então não colocamos isso na proposta. Então o valor que está aí é 

ponderado em números, não tem nada de anormal, é mão de obra. Não tem nada além 

disso. É simplesmente isso que levou a proposta a ser maior do que o valor padrão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero registrar a 

presença do deputado José Zico Prado, membro desta Comissão de Transportes e 

Comunicação. E também registrar a presença do segundo secretário de Mesa Diretora, o 

deputado Edmir Chedid, autor do pedido de convocação de V. Exa..  

Estamos aqui com o Sr. Juliano, que é procurador da Casa, também responsável 

pela área de licitações. Abro, então, a palavra, ao Srs. Deputados e também à Cíntia, que 

é a nossa diretora de Serviços Gerais.  

Porém, antes, vou franquear a palavra para o deputado Edmir Chedid, que 

conhece bem este procedimento. Se assim ele quiser usar da palavra agora, ou em um 

momento mais oportuno. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Senhor Presidente, é com alegria que 

fazemos, mais uma vez, parte dessa reunião da Comissão de Transporte. Cumprimento 

todos os Srs. Deputados. Agradeço à oportunidade que o senhor nos dá. 
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O problema é que nós já colocamos, aqui na Comissão de Transportes, a denúncia 

que a DBTrans superfaturou. Ela estava querendo superfaturar um serviço aqui para a 

Assembleia Legislativa. Ficou muito claro isso no processo licitatório. Eu não vi o que 

o representante da DBTrans... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O Sr. Paulo Sérgio 

Bonafina é o presidente da empresa. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ele é o presidente da empresa? Que foi 

vendida por quatro bi agora, é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A empresa teve 

alteração do contrato social depois da convocação? 

 

O SR. PAULO - A DBTrans não. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não? O CCR não comprou os senhores lá? A 

empresa dos senhores? Vocês acham que não estão sabendo. 

 

O SR. PAULO - Não, não aconteceu mesmo, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quem é o grupo 

acionista da empresa? É uma sociedade anônima ou é empresa de capital limitado? 

 

O SR. PAULO - O DBTrans é uma empresa, hoje, limitada. Brasileira limitada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quem são os 

acionistas? 

 

O SR. PAULO - Eu não sei o nome correto das empresas que são, mas a FleetCor 

é a empresa americana que é dona da DBTrans hoje. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então, Sr. Presidente, eles fizeram uma 

cotação de preço aqui na Assembleia. A Assembleia tem um setor, acho que o Juliano, 
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estamos até esperando o secretário geral de Administração, que é procurador de Justiça, 

se fazer presente, porque ele ficou de vir aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Parece que ele não 

se encontra. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está em horário de almoço. Promotor público 

tem horário de almoço diferente de nós, acho que de todo o País. 

Eles fizeram uma cotação de preço conosco, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com 

a Assembleia Legislativa.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Senhor Deputado 

Edmir Chedid, só corrigindo, tenho a informação aqui no site, do valor econômico, 

“dona do Sem Parar é vendida por quatro bilhões à DBTrans”. Então vocês compraram 

o Sem Parar, é isso? 

 

O SR. PAULO - Isso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então por que o senhor não respondeu agora? 

Desculpa, o senhor quer responder, senhor não quer informar. O senhor só quer falar o 

que perguntarmos, é isso? 

 

O SR. PAULO - De maneira alguma.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então a pergunta é a seguinte: por que os 

senhores quiseram superfaturar os serviços de tag para a Assembleia Legislativa? Já que 

os senhores forneceram uma cotação de preços ao setor específico, e no processo 

licitatório deram outro preço. 

 

O SR. PAULO - Como eu já mencionei anteriormente, e eu vou repetir, a 

condição do serviço oferecido para a Assembleia Legislativa é diferente da condição 

padrão de usuário de pessoa física. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas quando o senhor cotou, não sabia o que 

era? 

 

O SR. PAULO - Quando nós apresentamos a proposta no pregão, foi apresentado 

exatamente com serviços específicos que haviam sido solicitados. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Que serviços que a Assembleia tem a mais do 

que o normal? 

 

O SR. PAULO - Vários, eu vou explicar novamente. A Artesp, para a minha 

concessão de OS, de empresa autorizada a fazer esse serviço, me solicita uma série de 

obrigações adicionais em função de verificação de passagem de veículos isentos. Não só 

de relatórios específicos a respeito de veículos isentos, como também relatórios de 

implantação dos veículos isentos. Eu sou obrigado a fazer um relatório fotográfico de 

cada uma das implantações. Um relatório que diga a quem foi instalado, quando foi 

instalado, como foi instalado e feito por mim. O que é uma condição muito diferente do 

usuário comum, em que a instalação é feita pelo próprio usuário. Então é uma condição, 

na origem, muito diferente.  

Então o trabalho que foi proposto aqui, volto a dizer, é um trabalho muito mais 

técnico, mais específico do que um trabalho comum. Foi cotado, na nossa proposta 

constam dois técnicos por 15 dias aqui na Assembleia, executando o serviço de 

instalação dos 169 veículos. Foi cotada uma substituição de 55 tags ao longo de dois 

anos. Um processo em que nós estimamos, pelo histórico da DBTrans, em troca de tags 

de 1,3% ao mês. Não é uma coisa que estava no edital, mas é um processo nosso.  

Então de maneira alguma houve ideia de superfaturamento. O que tem é mão de 

obra, é simplesmente o valor da mão de obra de técnico colocado pelo tempo à 

disposição. Nós estimamos um tempo e cotamos esse tempo para os senhores. Nada 

além disso.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Luiz 

Fernando Teixeira.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Senhor Presidente, nobres pares, eu precisava 

saber, Sr. Presidente, está sendo filmada essa sessão? 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Normalmente é 

filmada. É um rito padrão. Só confirmando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Só confirmando, está sendo gravada a sessão? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Me confirma aqui o 

secretário da Mesa que está sendo gravada. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu acho que isso é uma importante prova. 

Acho que é importante deixar registrado para a Casa, para os telespectadores e 

registrado na fita, a Assembleia Legislativa mandou à DBTrans um pedido de cotação 

para o fornecimento de um serviço para a Casa. Esse serviço foi cotado em X. A 

Assembleia Legislativa abre uma licitação. E na licitação, ela tinha o mesmo descritivo 

que foi cotado. Eu pedi uma pasta preta com uma etiqueta branca, dessa forma, “isso 

aqui custa quatro”, a DBTrans nos informou. Na licitação, ela disse que isso aqui 

custaria oito. Resta claro, Sr. Presidente, resta claro, não tenho a menor dúvida de que 

houve uma tentativa de conluio ou de cartel. Porque, inclusive, os licitantes que 

compareceram registraram um preço exatamente igual ao da DBTrans.  

Então nós sabemos quanto custa esse serviço. Só somos X e temos um número 

maior. Quer dizer, poderíamos até ter um número menor porque somos frota. 

Deveríamos ter um custo menor porque somos frota. 

Está claro, Sr. Presidente. Acho que é importante, hoje vamos ouvir o pessoal da 

DBTrans. Mas o que eu pude apurar no processo, vendo o processo físico e 

conversando com os responsáveis da Casa, é de que houve, sem dúvida, a tentativa de 

cartel que, graças a Deus, a Assembleia não se permitiu.  

Agora, para piorar, e o serviço, e a qualidade do serviço prestado? Eu viajo ao 

interior de São Paulo, simplesmente esse tag não levanta a cancela. Temos vários 

deputados aqui, isso não é no meu caso, não é no meu carro. Isso acontece com a 

Assembleia Legislativa como um todo.  

Diga-se de passagem, eu e o nobre deputado Ricardo Madalena estivemos, na 

semana passada, na Artesp, como membros do Conselho da Artesp, e registramos a 

péssima qualidade que a DBTrans presta. E olha só, para piorar, em quem fiscaliza ela. 

Imagina, se os deputados têm esse tipo de serviço prestado, imagina o povo.  
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Então eu queria registrar aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer ao 

senhor, mas eu lamento em nome do povo paulista e acho que é um caso de polícia e 

que temos que ir ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Até porque não 

podemos segurar isso na Assembleia. Eu queria registrar aqui, na verdade, o nosso 

repúdio. O repúdio da bancada do Partido dos Trabalhadores quanto à qualidade e à 

maracutaia que se tentou fazer com o povo paulista. Obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero fazer um 

registro. Senhor Paulo Sérgio Bonafina, a empresa que o senhor preside anunciou no dia 

de hoje uma relação comercial de um monte de uma importância muito grande. Eu não 

sei se o senhor tem ciência da razão real que o senhor está aqui. O senhor está na 

condição de convocado e não pode faltar com a verdade em nenhum momento. Entendo 

que, se o senhor não foi desrespeitoso, no mínimo foi irônico com o segundo secretário 

da Mesa Diretora. Ele poderia não estar 100% atualizado, quem havia comprado outro, 

mas a notícia é pública, está nos principais sites de notícias.  

Vou tratar como um desatento da sua parte, até o presente momento. Mas a 

posição do senhor não foi respeitosa com essa Comissão de Transporte. Considerando 

que a sua empresa faz uma negociação que envolve quatro bilhões, a empresa que o 

senhor preside passará a ter o controle, se o CAD assim aprovar, totalitário desse 

negócio de cobrança eletrônica. E o deputado Edmir Chedid faz uma pergunta e o 

senhor se faz de desentendido. 

Então eu pediria que, por favor, tivesse um pouco mais de respeito e exatidão com 

as suas respostas. Porque acho que nem o senhor e nem nós estamos aqui para perder 

tempo. O serviço que vocês prestam é de péssima qualidade. Eu falava aqui antes da 

Tribuna, não teve quem já não tomou uma cancelada no para-brisa do carro. Um medo 

terrível porque sabemos que, ao parar, podemos sofrer uma colisão traseira e ter a vida 

ceifada. Então vocês, além de ter aqui, uma suspeita, até o presente momento muito 

grande, de uma articulação fraudulenta contra o poder legislativo estadual. Além de 

tudo as empresas, eu não vou responsabilizar a sua, a partir de agora, se confirmado a 

sua, presta um dos piores serviços que podem existir. Colocando a população de São 

Paulo, não somos nós, nós só os representamos, de uma forma de um profundo risco. 

Então espero que a nossa tarde possa ser proveitosa para que também possamos 

ser respeitosos com o senhor.  

Continua aberto às perguntas, está inscrito o deputado Roberto Morais. 



17 
 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Senhor Presidente, na verdade não é 

pergunta. Saúdo a todos os presentes aqui. Também é nossa indignação, e quando o 

presidente coloca o perigo de se parar na cancela fechada, todos se recordam, na 

Rodovia Anhanguera, lá em Nova Odessa, no ano passado, o acidente gravíssimo. Só 

não me recordo quantas mortes, foram três ou quatro. Um carro parou, o caminhão veio 

e acabou batendo, deputado Zico Prado. 

Já cansei de falar aqui, hoje estou completando 17 anos de Assembleia, eu viajo 

diariamente, o sistema é Bandeirantes, eu venho pela Rodovia do Bandeirantes, saindo 

de Piracicaba. O carro oficial, só uso para vir a São Paulo e voltar todos os dias, mas 

tem acontecido, e muito, com o nosso carro. O carro particular estava em uma rodovia, 

que não é Anhanguera, Bandeirantes, quando eu passei pelo primeiro pedágio, voltando 

para minha cidade, a cancela não abriu. Eu parei. A funcionária correu, muito solícita, e 

falou: “a próxima vez que acontecer, o senhor pode passar direto para não colocar a sua 

vida em perigo”. Será que essa é a orientação das concessionárias ou dos proprietários 

dos tags? Para que se passe direto? Porque aquele material acho que é plástico, isopor, 

não sei o que é aquilo. Deve ser um custo realmente muito baixo, bem mais baixo do 

que o preço do pedágio. E no segundo pedágio, já chegando à minha cidade, aconteceu 

exatamente o mesmo. Aí eu segui à risca a orientação da funcionária. Levei no peito, 

porque atrás vinham caminhões. Falei: “não vou correr o risco aqui”. Nós não 

queremos, deputado Luiz Fernando, que a população do nosso Estado corra o risco nas 

nossas rodovias, que são concessionadas. As rodovias que, consequentemente, têm 

pedágio. 

Então também fica aqui a nossa indignação pelo péssimo serviço prestado. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Presidente, na minha concepção como 

engenheiro, os esclarecimentos do Sr. Paulo, diretor, não são convincentes. Haja visto 

que dizer que uma isenção custa três vezes mais caro que pessoas físicas normais, em 
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cinco minutos ele quis explanar aqui, acho um absurdo. E temos que apurar a legalidade 

dessa cobrança, Sr. Presidente. O deputado Luiz Fernando, que está aqui ao meu lado, 

isso foi matéria de discussão nossa na Artesp. Quero parabenizá-lo, porque ele já está 

fazendo um levantamento dessa demanda. Isso eu creio que tem que ser tema de 

discussão aqui nessa Comissão, aqui nessa Casa. Só isso que eu queria registrar.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está inscrito o 

deputado José Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Cumprimento o presidente e o empresário, 

mas quero cumprimentar cada um dos Srs. Deputados, porque esse tema já estamos 

debatendo e não faz pouco tempo. Porque não é fácil viajar pelo estado de São Paulo e 

chegar nas praças de pedágio. Ou você é humilhado, ou você corre risco de vida.  

Eu queria fazer uma pergunta, se os senhores têm dados corretos de quantos 

acidentes já aconteceram por essa falha, por esse serviço mal prestado para os usuários 

do estado de São Paulo. 

 

O SR. PAULO - Infelizmente eu não tenho esse dado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque nós estávamos esperando aqui o 

deputado Aldo Demarchi trazer aqui os dados de uma praça de pedágio que ele tem e 

está pedindo os dados. E isso, do meu ponto de vista, para nós que somos deputados, é 

uma irresponsabilidade se não chamamos vocês aqui, não os convocamos para prestar 

esclarecimento. Porque somos cobrados a cada dia. E nós não temos nenhuma condição 

de esclarecer, porque nossos carros também são parados, os carros da Assembleia 

Legislativa. Até quando vamos continuar com isso? E ainda, aqui, ouvirmos que o 

serviço da Assembleia Legislativa é muito mais caro porque é serviço prestado pelo 

Estado.  

Eu, Luiz Fernando, meu companheiro de partido, gostaria de entender essa conta. 

Porque acho que essa conta não é fácil de fazer. Precisava nos explicar como faz essa 

conta para que o carro da Assembleia Legislativa seja mais caro do que o usuário 

normal. E o meu carro particular tem dado os mesmos problemas que o carro da 

Assembleia. Tem praça que você coloca e até que vai, depois quando chega nas 

Centrovias, aí é sorte. Um abre, outro não abre.  
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Então, acho que acontecendo isso, presidente, temos que tomar uma decisão aqui 

nessa Comissão. Ou isso se resolve em um prazo estipulado por essa Comissão, ou 

temos que procurar nossas alternativas. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor permite um aparte, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Antes, porém, 

deputado Luiz Fernando, eu gostaria de fazer um encaminhamento. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para terminar, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pois não, deputado, 

perdão. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu quero que tenhamos prazo, porque 

precisamos fazer essa explicação. Tanto para os Srs. Deputados aqui dentro dessa Casa, 

porque isso fica parecendo que a Mesa Diretora que está fazendo esse trabalho que é 

incompetente. E sabemos tudo, o deputado Edmir Chedid nos explicou tudo isso. E, 

mais do que isso, explicar para o usuário. Porque todos aqueles que têm tag ficam 

passando esse vexame. Muitos dos pedágios onde você vai, quando vai, passa, na volta 

já não passa naquele pedágio. Então é um absurdo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor me permite um aparte, nobre 

deputado? O senhor está preocupado com a qualidade, eu estou preocupado com o 

conluio. O senhor está preocupado com a qualidade, eu estou preocupado com o crime. 

E eu acho que, se não ficar claro, devemos propor a abertura de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito.  

E eu acho que, ou nós vamos resolver, porque o grande problema, eu dei uma 

informação errada para os senhores e para as pessoas que estão aqui no plenário. O 

preço cotado foi X, o preço proposto foi três X. Não foram dois X, não foi o dobro, foi o 

triplo. O triplo do preço cotado para a Casa foi o preço proposto. E, na verdade, quanto 

custa isso? Depois nós licitamos isso, as informações iniciais foram as mesmas 

informações licitadas. E o preço cotado foi X, e o preço proposto, deputado Zico prado, 

foi três vezes, e eu falei duas vezes, o que seria um absurdo o dobro, é o triplo.  
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Não resta dúvida que houve um conluio no mercado e que isso precisa ser 

apurado, apenadas as pessoas que erraram. E, se for o caso, de cometer o crime, serem 

presas. Foi um absurdo o que foi proposto. Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Zico, só 

faço uma sugestão. O senhor tem total dependência e autonomia. Aliás, é um deputado 

muito respeitado nessa Comissão e na Assembleia. O requerimento de convocação dele 

se atém ao procedimento para o fornecimento de tags. Na próxima terça, o diretor da 

Artesp estará aqui, exatamente para falar sobre a qualidade do serviço. Eu pediria que, 

para não perder o foco da nossa oitiva do Sr. Paulo, que pudéssemos tratar aqui, 

especificamente, sobre a proposta de fornecimento do tag. Porque após a oitiva do 

convite que foi feito ao diretor da Artesp, seguramente teremos que ouvir as empresas 

para tratar sobre o serviço.  

Então, nesse momento, trataremos da qualidade do mau serviço oferecido. Mas eu 

também tenho muitas dúvidas sobre essa proposta de contratação. Eu gostaria que a 

Cíntia - se o senhor encerrou a sua fala, e aí eu te devolvo - pudesse tratar, 

especificamente, de qual foi o valor da proposta e qual foi o valor da licitação oferecida 

pela DBTrans. Então acho que é mais fácil, porque o Luiz Fernando está tratando. 

Sabemos que foram números exorbitantes entre a cotação e o preço ofertado na 

licitação.  

Portanto, é importante tornar público aqui, até porque temos transmissão ao vivo 

da Assembleia, então acho que é importante para que a sociedade saiba do que estamos 

falando. Com a palavra, a nossa diretora, Cíntia Clementino. A senhora tem a palavra. 

 

A SRA. CÍNTIA - Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que 

esse processo da contratação das tags finalmente foi concluído. Foi um processo muito 

demorado e trabalhoso, levou mais de um ano para que a Diretoria de Serviços Gerais 

conseguisse efetivar essa contratação.  

Nós tivemos três sessões de pregão eletrônico. Em duas delas não houveram 

participantes interessados. Em uma delas, houve um interessado e ofereceu um valor 

três vezes superior à aquela da cotação de mercados. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Cíntia, você pode 

tratar em números? De qual foi a proposta? 
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A SRA. CÍNTIA - Sim, posso sim. Nós fizemos duas cotações de preço, porque a 

primeira foi vencida. Geralmente, na licitação, fazemos uma cotação de preço de 

mercado. Essa cotação, oferecemos um preço médio, que foi em torno de 47 mil reais. 

E, na sessão do pregão eletrônico, a tendência é que o preço caia, porque há 

concorrência. Como na segunda sessão de pregão eletrônico só houve um interessado 

em participar, o preço oferecido foi três vezes superior. Foi um preço de 149 mil reais, 

salvo engano. Então a administração optou por não efetivar essa contratação, porque era 

um preço exorbitante. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quantos carros 

estariam sendo atendidos? 

 

A SRA. CÍNTIA - São 169 carros.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Estes 47 mil, tinha 

uma proposta da própria DBTrans? 

 

A SRA. CÍNTIA - Em uma das cotações, a DBTrans ofereceu o preço sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Tem isso 

formalizado? 

 

A SRA. CÍNTIA - Sim, todos os preços das duas cotações estão nos autos do 

processo digital.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E a mesma 

DBTrans, depois, apresenta a proposta de 149 mil na licitação, no sertame? 

 

A SRA. CÍNTIA - Esse detalhe eu preciso verificar, se foi a DBTrans que 

participou da mesma licitação. A única empresa que ofereceu, não tenho certeza se foi a 

DBTrans, então não vou afirmar. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Alguém pode 

certificar, ainda durante a sessão? Tira cópia e nos traz? 

 

A SRA. CÍNTIA - Eu só não me recordo desse detalhe, se foi a DBTrans a única 

empresa interessada em participar do segundo pregão eletrônico. 

Bom, continuando. Então, nessa sessão, o preço oferecido foi de 147 mil reais, por 

isso que a administração da Alesp preferiu não contratar. Nós acabamos fazendo uma 

contratação direta com a empresa que ofereceu o menor preço. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Qual é a empresa 

que nos atende hoje? 

 

A SRA. CÍNTIA - A empresa Sem Parar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então é deles agora, 

não é? 

 

A SRA. CÍNTIA - Bom, pela notícia, sim. Nove reais por cada tag. Aí o valor 

para atender os 169 veículos da administração. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Isso daria quanto por mês, Cíntia? 

 

A SRA. CÍNTIA - Eu preciso verificar, também, esse valor exato, deputado. 

Vamos verificar isso.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Nove reais cada tag foi o contratado depois do 

procedimento licitatório? 

 

A SRA. CÍNTIA - Isso, sim. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Qual foi o cotado pela DBTrans? 

 

A SRA. CÍNTIA - Pela DBTrans foi de 12 reais. Então nós contratamos a que 

ofereceu o menor preço. E que oferecia exatamente o que a administração queria. 
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Porque isso que é importante, também, frisar, que a administração colocou todos os 

requisitos no memorial descritivo de tudo o que era necessário para essa contratação. 

Nós queríamos, única e exclusivamente, que os carros da administração e os de 

representação passassem pelas praças de pedágio e apenas isso. Nós não queríamos 

outros serviços, como as empresas costumam oferecer, e que isso acaba trazendo uma 

rentabilidade maior. Como por exemplo, os estacionamentos dos shoppings, 

abastecimento de combustível. A administração da Alesp queria, única e 

exclusivamente, que passasse por todas as praças de pedágio que existem no estado de 

São Paulo. Sejam rodovias estaduais ou federais.  

Então até tentaram que incluíssemos outros serviços, mas o único serviço, que a 

administração precisa, é esse, que os carros passem, e passem com segurança, com a 

agilidade que se espera desse serviço, nas praças de pedágio.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço. Nós 

estamos aqui para tirar dúvida. Se estou entendendo, é mais ou menos, se você comprar 

menos, paga mais barato. Porque, ao contratarmos um serviço para 169 veículos, somos 

punidos por estar contratando mais, em detrimento de quem contrata para um, Sr. 

Paulo? É esse o entendimento? Porque o senhor falou de serviço. O serviço é o mesmo. 

Para o meu carro particular, ou para o veículo da Assembleia, tem alguma diferença no 

serviço de cobrança eletrônica? 

 

A SRA. CÍNTIA - Ele diz que tem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu queria entender, 

eu gostaria de saber qual a diferença. 

 

O SR. PAULO - Como eu esclareci, e volto a esclarecer, acho que vale a pena os 

senhores esclarecerem, inclusive, com a Artesp. A Artesp, quando me dá uma concessão 

prazerosa, ela me obriga a fazer um registro diferenciado de veículos com passagem 

isenta. É diferente de um veículo de pessoa física. Eu sou obrigado, pela minha 

concessão, a prestar um serviço diferenciado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor não tem 

concessão. 
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O SR. PAULO - Desculpa, concessão, eu não sei qual o nome correto, me 

desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Autorização, que 

estamos apurando, também, outro erro. 

 

O SR. PAULO - É uma autorização, isso. Eu sou uma OSA, uma empresa 

autorizada a fazer o serviço de pagamento de pedágio eletrônico. Neste processo, para 

veículos de passagem isenta, eu sou obrigado, pela minha autorização, a cumprir uma 

série de requisitos, que está registrado, e eu acredito, em um procedimento, em uma 

portaria da Artesp, número 13, de 30 de maio de 2014, que me obriga a fazer um serviço 

diferenciado. Eu não proponho um serviço diferenciado porque eu queira, eu proponho 

um serviço diferenciado porque sou obrigado a propor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor atribui, 

então, a cobrança acima do valor convencional à portaria da Artesp? 

 

O SR. PAULO - É, ao serviço adicional que sou obrigado a fazer, não à portaria. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E qual é o serviço 

adicional? 

 

O SR. PAULO - Tem uma série deles aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, mas o senhor 

que presta o serviço, qual é o adicional? Não é o que a portaria diz, eu quero saber o que 

o senhor me dá a mais, a mim e à Assembleia Legislativa.  

 

O SR. PAULO - Por exemplo, um dos itens que nós cotamos, e por isso o valor 

da proposta, é dois técnicos por 15 dias, alocados aqui na Assembleia Legislativa, 

período integral, para instalar nos veículos, nos 169 veículos da Assembleia Legislativa. 

São 169 veículos, foram cotados dois meses de técnicos, dois técnicos aqui na 
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Assembleia. Nada além da mão de obra deles e do deslocamento até aqui. Nada além 

disso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E isso justifica esse 

acréscimo de preço? O que nos estranha, o senhor a proposta, estamos certificando aqui, 

de 47 mil, e depois o senhor apresenta, porque quando o senhor manda uma cotação, 

que é o procedimento padrão de uma licitação, a empresa contratante pesquisa o 

mercado. O senhor, quando mandou a proposta para a Assembleia, o senhor não sabia 

que era uma Assembleia Legislativa e um volume que não seria de um carro? 

 

O SR. PAULO - A rigor, me parece que foram dois processos. No primeiro 

processo, a cotação, me parece que entrou pelo departamento comercial de pessoas 

físicas normais da empresa, e foi recebida uma proposta padrão, aquela que se tira no 

site da própria empresa. Se você tentar uma cotação padrão para pessoa física, vem o 

preço de um tag. E foi fornecido o preço unitário de tag, tanto de instalação, quanto de 

fornecimento. Inclusive, na época de fornecimentos, não tenho certeza, mas o tag, o 

artefato, esse hardware que é colocado no veículo, ele é adquirido por nós por volta de 

dez dólares. É um preço cotado em dólar, porque os componentes são importados. O 

custo dele, para nós, é dez dólares. Na época da cotação, se não me engano, a cotação 

foi de 30 reais no fornecimento. Hoje os dez dólares, nada mais que os 30 reais da época 

do fornecimento. Então é o item cotado em dólar e que o preço era diferente da época de 

cotação para a época de fornecimento. Então teve uma variação aí, fruto de variação 

cambial. Foi um dos itens. 

O outro item é que a segunda proposta, por ser uma proposta específica, ela não 

só não foi para o departamento comercial, como quem tratou foi nosso gerente geral, 

Márcio Ataíde, que foi quem preparou a proposta, cotando as pessoas, fazendo os 

procedimentos necessários para atender legitimamente de forma que os senhores 

merecem ser atendidos, para instalar os veículos nos carros. E não simplesmente 

entregar os tags para os senhores. O serviço que tem que ser prestado é diferente do 

serviço de uma pessoa física normal. Pessoa física normal recebe um tag e ela adesiva 

no veículo sem ter nenhum procedimento adicional. Para veículos isentos, sejam para 

essa Assembleia ou de outro tipo, policiais e outros tipos. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só para entender, 

então o caro, o que torna isso três vezes mais caro é vocês virem colar, é isso? Porque o 

tag tem uma fita atrás e vocês colam, não é isso?  

 

O SR. PAULO - É, o serviço cotado é permanência de dois técnicos à disposição 

por 15 dias. Então essa foi a proposta que nós fizemos. Não sabíamos o tempo de 

parada, não foi estipulado um tempo de parada na solicitação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse técnico é da 

própria empresa ou vocês subcontratam?  

 

O SR. PAULO - O preço cotado foi de um técnico da própria empresa. 

 

O SR. - Por esse valor poderia contratar um técnico da NASA. 

 

O SR. - Qual é o valor, que vocês pagam por mês, de um tag? 

 

O SR. - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só um minutinho, 

que está com a palavra o deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual o salário de um técnico? Quanto 

ganha o seu técnico por mês? 

 

O SR. PAULO - R$ 2.707,32, foi o valor cotado aqui. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - R$ 2.700 um técnico? 

 

O SR. PAULO - Isso. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Se veio dois por 15 dias, refere-se a 

R$2.700,00 que ele teve de despesa a mais. Por aí você vê, algo que era 47, foi para 

150. Aproximadamente três vezes mais por um técnico de R$2.700,00. Olha a 
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discrepância que o senhor está falando aqui. O que mais para chegar nesse valor? 

Vamos ver. 

 

O SR. PAULO - Vou dizer para o senhor aqui. Dois técnicos por 15 dias, deu R$ 

6.128,29, exatamente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas se o técnico ganha R$ 2.700,00, 

metade vezes dois. Então deu R$ 2.700,00. Por que o senhor está colocando 6? 

 

O SR. PAULO - Encargos de R$ 81,22, que dá R$ 204,28 por dia. 15 dias por 

técnico, que dá R$ 6128,39. Foram cotados 15 deslocamentos, a R$ 66,75 cada um, 

veículo para vir até aqui, por quilômetro rodado. E o total de mão de obra de instalação 

foi de R$ 7.129,00. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Só um aparte. A informação que temos 

aqui da Casa, que essa nova empresa do senhor está instalando em três dias. 

 

O SR. PAULO - Eu acredito que, talvez o período real seja esse. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS- Mas o senhor vai cobrar os 15? 

 

O SR. PAULO - No momento da cotação, não foi aberto quanto seria o período. 

E não foi aberta uma proposta em que se pudesse medir o serviço para prestar o serviço. 

Não foi assim que foi aberto o pregão, ele foi: “instale isso nos veículos da 

Assembleia”, e foi feita uma cotação de 15 dias e dois técnicos. Foi um processo 

montado e, possivelmente, cobrando mão de obra. O item mais caro não seria a 

implantação, seria a substituição dos tags ao longo do período. Se tiver que ser feita a 

substituição aqui, para cada vez que eu deslocar um técnico até aqui para fazer a 

substituição de um veículo que der problema, que venha a dar problema, eu tenho que 

deslocar o técnico de lá até aqui, deixar à disposição durante um dia para poder fazer o 

serviço. É isso que encareceu a proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então não é a 

portaria da Artesp? 
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O SR. PAULO - A portaria da Artesp me obriga a instalar o tag no veículo. E por 

ser obrigado a instalar, não sei se é esse o procedimento que está sendo seguido pela 

empresa que está fornecendo. 

 

O SR. - Pela sua empresa. 

 

O SR. PAULO - Se eu puder esclarecer o fato para o senhor, eu esclareço. A 

empresa ainda não é nossa. Foi feito um signing, que é para futura aquisição, caso 

aprovado pelo CAD. Por isso que eu não respondi se foi comprado ou não, é que ainda 

não foi comprado. Não existe nenhum valor pago, ainda, pela empresa. O que foi feito 

foi uma proposta. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não paga logo, não paga, não, porque a 

Assembleia vai exigir licitação de tudo isso. Porque não vamos acertar um chamamento 

para as empresas que simplesmente vão lá e ganham o que querem da população sem 

processo licitatório, sem pagar outorga. Não paga, porque o senhor vai perder dinheiro. 

 

O SR. - Na minha concepção, é inconstitucional essa cobrança.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, posso fazer o uso da palavra? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Roberto 

Morais havia solicitado. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Já fiz o uso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Edmir, só 

para colaborar, eu não sei se estou com o raciocínio lento hoje, mas nada me consegue 

justificar de 47 para 149. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Também estou tentando fazer as contas aqui 

e não consigo. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, eu só queria colocar para o 

senhor, o processo tem 500 páginas. Estou pedindo para a administração encaminha 

uma cópia a cada um dos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vamos economizar, 

manda eletronicamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vamos encaminhar eletronicamente. A 

cotação de preços inicial foi feita, como a Dra. Cíntia já informou, a Assembleia 

Legislativa tem um procedimento no setor da área de compra. Quem cota, não compra e 

quem compra, não paga. É assim que funciona na Assembleia Legislativa, que é o que 

todas as empresas, normalmente, fazem por aí. Quem cota, não compra e quem compra, 

não paga. Para não termos um círculo vicioso, que vemos, de uma forma geral, em 

empresas e no poder público. Sr. Presidente, a cotação de preço tem o mesmo objeto do 

processo licitatório. É igual, não muda uma vírgula. Inclusive, vamos deixar à mão, 

vamos mandar aos senhores.  

Tudo iniciou, para que os deputados entendam, a Dra. Carla Bertocco, que então 

era diretora geral da Artesp, afinou uma Portaria de número 13, de 30 de maio de 2014, 

determinando que o direito de isenção de veículos oficiais, como são os da Assembleia 

Legislativa, não significa de direito à adesão gratuita ao sistema eletrônico de cobrança 

de pedágio. Diante da inexistência de previsão contratual, que impõem as 

concessionárias o seu fornecimento aos usuários que se beneficiam do não pagamento 

do pedágio. Ou seja, a Artesp regularizou uma situação de quem fornece esse tipo de 

serviço, dizendo que teríamos que pagar, porque estamos isentos do pedágio, e não do 

serviço.  

A portaria deveria vigorar no final do ano. Estamos tentando adquirir esses 

serviços desde o final daquele ano. Todos os contatos foram feitos com essas 

concessionárias. Foram feitas as cotações. É uma coisa que temos que discutir aqui, 

também, a venda casada de serviços, porque eles estão começando a fazer a mesma 

coisa que quem vende plano de TV a cabo, é venda casada. O senhor foi presidente de 

uma comissão agora, deputado presidente Orlando Morando, de uma CPI. É uma venda 

casada. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não que eu tivesse 

orgulho, mas indiciamos criminalmente todas as empresas e os empresários. Foi o 

relatório mais duro já proferido de uma CPI nessa Casa, pelo que acompanhamos. 

Pedimos o indiciamento criminal de todos eles. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Parabéns. Ficamos orgulhosos dessa Casa e 

do seu trabalho. Deputado, o senhor foi relator, nobre deputado Roberto Morais, 

parabéns ao senhor pela coragem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Parabéns à toda a 

Comissão que acatou o relatório. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, a ordem de serviço está aqui, a 

cotação está aqui. Vamos passar eletronicamente, para que todos os senhores tomem a 

providência.  

E a nossa vinda aqui, fazer essa denúncia na Assembleia, na Comissão de 

Transportes, da qual já presidi, é para deixar claro como o poder público, muitas vezes, 

é aviltado pela iniciativa privada. Eu sou empresário, tenho empresa há mais de 30 e 

poucos anos, sou de uma iniciativa privada. Mas é brincadeira o que essas empresas têm 

feito. Não só as concessionárias das rodovias do Estado, como também essas em foram 

abertas um procedimento de chamamento, para que participassem desse sistema de 

pedágio eletrônico, de pagamento antecipado.  

Está claro aqui, primeira licitação, deserta. Segunda, preço: 147 mil e 30 reais. 

DBTrans, a cotação foi 47 mil. E o preço ofertado foi 147. 100 mil para um técnico vir 

aqui e colar o tag. E a terceira, deu deserta, Sr. Presidente. E tem aqui a contratação 

direta que a Assembleia acabou por fazer, por R$ 39.018,72. Então vou deixar à mão 

dos senhores para as providências.  

E eu queria colocar, pedir aos Srs. Deputados que fazem parte dessa Comissão, 

conheço cada um deles, independente de partido ou de calor político que estamos 

vivendo. E faço um levantamento geral. Como pode, inicialmente, ter uma única 

empresa, que era a Sem Parar, porque ninguém queria fazer isso no País em 1998, eu 

acompanhei bem isso. A Sem Parar se ofereceu, era obrigação dos concessionários. 

Criaram uma empresa, a Sem Parar. De lá para cá, foram abertos vários procedimentos 

de chamamento. E as pessoas participaram lá, ninguém pagou a outorga. O senhor tem 
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conhecimento, Sr. Presidente, é Dr. Paulo, não é? O senhor tem conhecimento de 

pagamento? A sua empresa pagou alguma outorga ao estado de São Paulo? 

 

O SR. PAULO - Eu acredito que não. Eu assumi em outubro de 2014, ela já tinha 

a autorização. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Vejo que o senhor trouxe dois competentes 

auxiliares, até pelo tamanho da empresa. Eles têm conhecimento? Sabem informar, os 

senhores? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não pagou, ou não 

sabe? 

 

O SR. - Não sei. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Não sabe. 

 

O SR. - O senhor permite um aparte? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É essa a colocação. Pois não, fique à vontade. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Esse deputado apresentou, nessa Comissão, 

deputado Edmir Chedid, um requerimento à Artesp, solicitando dela, realmente, esse 

questionamento. A Constituição Federal e a Constituição do estado de São Paulo dizem 

que qualquer exploração do serviço público só pode ser dada ao particular através de 

licitações e contratos, através da licitação. O que acontece? Foi feita uma autorização 

para quem quisesse e atendesse, minimamente, alguns poucos requisitos, para poder 

explorar do particular. Ou seja, eu posso te cobrar, Rogério, porque veja bem, o pedágio 

está ali. O concessionário tem que manter um funcionário para receber dos usuários, 

para poder ultrapassar. Quando você tira o usuário e coloca uma cancela automática, 

você diminui o custo. Ou seja, a rigor, esse serviço deveria nos ser ofertado, Sr. 

Presidente, sem qualquer tipo de cobrança. E aí o que acontece? Deram para alguns 

beneficiários particulares, só para vocês terem uma ideia, o Banco Itaú é dono de uma 

dessas empresas que exploram, a ConnectCar. Era, se não me engano, da Odebrecht. E 
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parece que o Itaú pagou três milhões para poder explorar esse serviço. Sem licitação. 

Isso é, como diria aquele Bóris Casoy, uma vergonha. 

E aí eu queria deixar claro a nossa responsabilidade, nobres pares, de aprofundar 

isso. Eu acho que nós levantamos, puxamos um fio e está saindo um elefante. Está 

claro, uma empresa agora compra a outra por quatro bilhões. E virou uma festa. Porque 

com o direito de explorar, agora estão fazendo venda casada, senta no shopping, te 

obrigam a usar para poder ter celeridade. Isso deveria ser necessidade. 

Inclusive, o deputado Ricardo Madalena, essa semana na Artesp, semana passada, 

uma das questões que colocamos é que, nas novas concessões, Sr. Presidente, as 

concessionárias fossem obrigadas a oferecer esse serviço gratuitamente, nesse novo 

pacote que tivesse. Até porque, com isso, quem ganha é a concessionária. Agora, isso é 

um conluio de um tamanho, acho que fere a Constituição Federal, fere a Constituição 

Estadual. 

E, Sr. Presidente, acho que essa Casa não pode se calar, essa Comissão não pode 

se calar. Nos cabe tomar providências, denunciar e apurar isso, através de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Acho que aí pensar na melhor forma e na forma 

mais eficiente.  

Mas fica claro, com todo respeito ao particular, com todo respeito à sua empresa. 

Primeiro, estamos correndo risco de vida. Graças a Deus vamos mudar, mas agora já 

não estou mais alegre, vamos mudar para a mesma empresa. Só falta a DBTrans 

implantar no Sem Parar o modelo DBTrans, aí estamos arriscados. 

Sr. Presidente, peço, com essa manifestação, licença ao senhor para sair, tenho 

uma outra Comissão e preciso sair. Um abraço aos nobres deputados. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, 

deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Só para complementar, não sei se o 

diretor, Sr. Paulo, poderia informar. Também tem uma publicidade gratuita. Hoje você 

vai no shopping, nos postos de gasolina, nas rodovias, eles estão instalados lá. Eles 

pagam o aluguel para o posto, a Artesp dá essa autorização para que vocês instalem o 

Sem Parar em todos os lugares, já que vai ficar a mesma empresa. Mas acredito que 
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você possa dar essa informação. Porque eles ficam, também, em postos de gasolina 

gratuitamente, eu acredito. Ou chegam a pagar alguma coisa para o Governo ou para o 

próprio posto de gasolina, ou shoppings. 

 

O SR. PAULO - A DBTrans não tem esse serviço até hoje, então eu não tenho 

como explicar, não tenho quiosque em shopping, não tenho abastecimento. Tenho um 

teste de abastecimento em postos da Petrobras, que é um piloto com alguns postos. 

Então eu não tenho essa condição de responder.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pediria um aparte, deputado Nogueira. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu gostaria, Sr. Presidente, que ele 

desse por escrito o que ele está dizendo, mais uma vez, que não tem conhecimento. 

Então que levasse até o seu departamento jurídico e levantasse quem está registrando a 

ata, que todas as indagações, na qual ele diz não ter conhecimento, e os demais 

membros que estão aqui acompanhando, para que ele dê por escrito se tem 

conhecimento ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A própria ata que a 

Comissão fará e será aprovada dá fé pública disso. Considerando que temos as 

gravações. Então a palavra dele aqui é o documento por escrito, por isso que é gravado, 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sim, Sr. Presidente. Mas para nós 

termos conhecimento que a empresa dele está comprando todo o sistema que temos, o 

Sem Parar, e com certeza ele tem conhecimento do que foi arguido aqui, na data de 

hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Rogério Nogueira. 
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O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Continuando, Sr. Presidente. Gostaria 

de perguntar ao senhor se nós podemos fazer um requerimento à Artesp, já que nós 

vamos ouvi-los. Quantos acidentes têm nas rodovias? Seja na Castelo Branco, 

Bandeirantes, enfim, todos os que têm o Sem Parar, para que eles mandassem para essa 

Comissão um levantamento do número de acidentes. Porque se cada um for levantar sua 

região, sei que há inúmeros casos de acidentes de não abrir a cancela e acidentes com os 

automóveis. Que pudéssemos pedir isso para que tivéssemos, na próxima reunião, com 

o pessoal da Artesp, em mãos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - No dia 29, 

corrigindo, estará aqui o diretor de operações da Artesp. O Mauriti deve estar aí, já vou 

solicitar que ele traga esta informação. Mauriti, já traga no script para ele trazer 

informação de acidentes provenientes em praças de pedágio por não levantamento de 

cancela, aonde o serviço de cobrança é eletrônico.  

Não precisamos fazer por escrito, nem aprovar, ele vai estar aqui, ele é obrigado a 

nos responder, já traz essa informação. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Posso só fazer mais uma indagação, Sr. 

Presidente? 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pois não, estamos 

aqui para isso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, antes da minha chegada, 

minha assessoria coloca aqui que o senhor falou do número de troca de tags, por isso 

que seria muito dispendioso para a sua empresa vir até a Assembleia substituir o tag. O 

senhor poderia repetir isso, para que eu possa entender? 

 

O SR. PAULO - Pois não. Hoje nós temos um índice de falha causado por 

defeito, por manuseio, lavagem, processo de lavar o veículo, manusear o tag, troca de 

vidro. Temos um índice de, aproximadamente, 1,35% de quebra por mês. Essa é uma 

ordem de grandeza. Então, em dois anos, essa projeção de 1,35% por mês, dá 55 tags 

em dois anos. Essa é a cotação que foi feita, de substituir. Porque a proposta é de 

substituir sem custo. Então o custo desses 55 tags foi colocado na proposta como 
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substituição em dois anos. É pela média de substituições que nós temos em nossa 

empresa. Assim que foi cotado. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É o seu índice, não é? 

 

O SR. PAULO - É o nosso índice. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E quanto custa um tag? 

 

O SR. PAULO - O preço de custo, para nós, é da ordem de dez dólares. 9,90; dez 

dólares. O preço de custo em dólar, para nós. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Mas vocês não estão com uma fitinha adesiva, 

agora? 

 

O SR. PAULO - Não, nós não temos. Quem tem ainda é a Sem Parar. A DBTrans 

não tem esse tag sticker. O tag sticker é da Sem Parar, ela que desenvolveu, é uma 

tecnologia dela. Ela que desenvolveu, ou a fabricação, ou o processo. E ela tem isso. Eu 

não sei o custo, realmente não sei. Anunciou-se na imprensa um custo da ordem de três 

ou quatro dólares. Mas eu não tenho, é anunciado na empresa, eu não tenho cotação 

disso. O nosso eu pago na ordem de nove a dez dólares cada tag. 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E essa substituição para o cliente, para aquele 

que adquire o seu, é gratuita, normalmente, que os senhores fazem, ou não? 

 

O SR. PAULO - Depende da situação. Se for uma situação de tamperizar, que é o 

processo de ser arrancado do vidro, ele tem uma proteção para não poder ser arrancado 

do vidro, para evitar passagem de veículos diferentes, coisas do tipo. Então se for uma 

tamperização que foi registrada, a despesa é do usuário. Ele paga um novo tag, paga a 

substituição e paga os processos. Se for um defeito do tag, e mandamos para a análise, 

aí a despesa é nossa. Então tem um índice que é ou para um lado, ou para o outro. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só uma pergunta, e a manutenção desse tag 

que o usuário paga mensal, quanto é? 

 

O SR. PAULO - Não é manutenção mensal. A mensalidade é pelo uso de serviço 

de pagamento eletrônico. Porque as empresas que são OSA, elas são empresas de meio 

de pagamento. Elas são empresas que garantem o débito de uma conta e crédito da outra 

conta. Quem paga as concessionárias, nós somos uma empresa de meio de pagamento. 

Nós debitamos o usuário, o serviço que prestamos é esse: debitar o usuário e creditar a 

concessionária. Esse é o serviço prestado pelas empresas de meio de pagamento. 

Então esse serviço é que se cobra os nove, dez, doze reais, depende da 

modalidade, se é pré-pago, pós-pago, período, condição inicial, quem pagou o tag, se foi 

o usuário ou nós. Depende do modelo de contratação e depende do valor da 

mensalidade. Por isso tem mensalidades diferentes para contratações diferentes. 

A Artesp nos obriga a publicar no site as modalidades de contratação que nós 

temos. Então no site das empresas, de todas elas, tem a modalidade de que tem para a 

contratação e os respectivos preços. Para condição normal, tem lá nos sites, todos 

publicados. É uma condição padrão que a Artesp solicita. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É interessante, 

deputado Ricardo Madalena, o senhor e o deputado Luiz Fernando, que representam a 

Comissão no Conselho da Artesp. A Artesp exige publicações deles, mas não exige 

nenhum critério, só uma autorização para eles prestarem serviço. É um contraditório 

muito estranho. Porque o mesmo fato que ela exige publicidade dos seus atos, ela não 

exigiu nada para vocês prestarem serviço. Põe no seu registro que é muito contraditório 

isso. Ao mesmo tempo que ela exige, ela não exige para contratar.  

E o que me preocupa muito, até onde pudermos avaliar, o critério é discricional do 

agente, para que você possa ter uma empresa prestando serviço em uma rodovia 

concessionada. Porque não tem concorrência pública, então o deputado Rogério 

Nogueira pode montar uma empresa, pode ser deferido o seu pedido ou não. É um 

negócio muito estranho. 

A minha sugestão aos deputados da Comissão, antes eu gostaria só da 

confirmação do Sr. Paulo, o senhor confirma, então, a proposta tanto de cotação, com as 

suas justificativas. O senhor acha que, na sua empresa, alguém errou ao mandar a 

cotação inicial de preço? Teve um equívoco?  
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O SR. PAULO - Na primeira cotação, por ter entrado no departamento comercial 

em condição normal, eu acredito que sim. Não foi verificado os itens que estavam sendo 

solicitados, e colocou-se uma proposta padrão, aquela que está no site, no portal. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mesmo a cotação 

sendo, foi dito pelo deputado Edmir Chedid, o critério foi idêntico, da licitação e da 

cotação. 

 

O SR. PAULO - Eu realmente apuro como um erro, não foi só o Márcio Ataíde, 

que é quem é encarregado de fazer, entrou pelo comercial natural e, aparentemente é um 

erro, realmente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor não 

trouxe o comercial? E nós autorizamos o senhor a trazer os assistentes, por que o senhor 

não trouxe? 

 

O SR. PAULO - Infelizmente a pessoa que apresentou a proposta não está mais 

na empresa. Nós apuramos e ela não trabalha mais na empresa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor sabe que é 

comum, não é? Na CPI que eu presidi, de telefonia, sempre que eu convocava alguém 

antes da CPI, era demitido. O Sr. Valente mesmo, que era o presidente da Vivo, antes de 

vir foi demitido. Mas tudo bem, eu não posso tratar, sua empresa é outra. É que, 

normalmente, as pessoas cometem esses erros e saem da empresa, mas tudo bem. 

Então o senhor confirma que o senhor teve uma proposta de um preço e a cotação 

no valor de, aproximadamente, R$ 150.000,00? 

 

O SR. PAULO - É 147. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Minha sugestão aos 

deputados, deputado Edmir Chedid, acho que é encaminhar que representações 

aprovadas pela Comissão, eu, como presidente, vou redigir, naturalmente vou pedir o 

voto de cada deputado, que representemos esse fato no Tribunal de Contas do 
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Ministério Público e, também, ao CADE, considerando que essa empresa passará, 

porque essa agressividade não pode perpetuar e vai ser líder de serviço no estado de São 

Paulo.  

Então eu vou apresentar, nós teremos reunião no próximo dia 29. E aí vamos 

apreciar, porque o que nos cabe aqui, não há outra situação a não ser essa. E agradecer à 

equipe da Assembleia Legislativa por não ter aceito a proposta. Porque olha o risco que 

estaríamos envolvidos. Nós, eu digo, a Assembleia Legislativa. Em um momento de 

tamanha falta de credibilidade que o político e os parlamentos passam com a sociedade, 

nós poderíamos ter sido induzidos a um erro e contratado um serviço três vezes ao valor 

pelo qual se deveria. Hoje pagamos 39 mil. E se a Assembleia tivesse a infelicidade de 

contratar a DBTrans, nós pagaríamos 47. Nem a minha mulher ia entender que não 

estava superfaturado. 

 

O SR. - É 147. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - 147. Nós pagamos 

39. Eu não sei se minha mulher, porque não sei até onde a mulher acredita em nós, mas 

minha mãe acredita. Nem a minha mãe ia acreditar que não tinha rolo nesse negócio. E 

íamos ser vítimas da iniciativa privada. É importante termos publicidade disso, porque o 

agente público, hoje, paga toda a conta da irregularidade. Se você pegar no seio da 

sociedade, as Casas Legislativas, Zico, deveriam ser todas fechadas, o Congresso, os 

parlamentos, porque a imagem que a sociedade tem do político, hoje, é que ele não 

serve para nada. É um sentimento, a classe política chegou no fundo do poço. E olha 

que quantas vezes somos vítimas, e aqui está um caso. Não quero, aqui, fazer o juízo de 

valores, mas seríamos vítimas de uma arbitrariedade se não fosse, aqui, uma equipe 

seleta de profissionais que pudessem detectar isso que o senhor chama de falha e que 

nós entendemos que pode ser um conluio.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, na semana que vem teremos que 

ir à Artesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Dia 29. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E hoje ouvimos o Dr. Paulo aqui com essas 

explicações. Provavelmente, vai ter contradição, porque tudo o que ouvimos hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu vou querer saber 

da Artesp o porquê de exigir para quem é carro oficial. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E vai surgir mais. Então eu queria deixar 

aqui pronto, deputado Edmir Chedid, que, dependendo de tudo o que formos combinar, 

das dúvidas que ficarem da Artesp, voltamos a falar com o Dr. Paulo aqui, novamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Prerrogativa 

absoluta da Comissão, tudo o que não for esclarecido, nós reconvocamos. Pergunto se 

existe mais alguma pergunta em relação ao tema.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Existe, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pois não, deputado 

Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Até para aprofundarmos nesse processo de 

conhecimento da Assembleia, de tudo o que está acontecendo nessa área, a Artesp 

manda que todos os veículos oficiais próprios ou locados, cadastrados no Sistema 

Integrado de Gestão de Frota, do Grupo Central de Transportes Internos, do Governo do 

Estado de São Paulo, deverão apresentar o requerimento, contendo o número de registro 

patrimonial, prefixo, marca, modelo, fabricação, cor predominante, indicando, ainda, o 

responsável pela frota. Tudo isso para que eles possam informar à essas pessoas que 

prestam serviço que, a partir daquele momento, eles vão ter que pagar pelo serviço do 

tag, e não da passagem pelo pedágio. Se o Dr. Paulo tem conhecimento se a empresa 

dele forneceu para o Governo do Estado, algum desses órgãos, já que a Assembleia não 

contratou esse serviço, se a empresa dele presta serviço ao Estado de passagem gratuita 

através dos tags que ele fornece.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E empresas 

públicas. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E empresas públicas do estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Autarquias e 

empresas públicas. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Exatamente. 

 

O SR. PAULO - Eu preciso verificar, mas eu acredito que não. Como frota de 

Governo de Estado, como um todo, não. Não sei se tem algum caso específico pequeno, 

mas eu acredito que não. A resposta que eu tenho aqui é que não, e eu acredito que não.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor tem como informar no prazo, antes 

do dia 29, por escrito à Comissão de Transportes e ao Sr. Presidente? 

 

O SR. PAULO - Sem problema nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Nós podemos 

suspender e consultar a empresa, também.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Verificar para que tomemos conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Para saber se uma 

dessas empresas do Estado foi induzida ao mesmo erro. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Exatamente. É a nossa preocupação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor se 

compromete, antes do dia 29, a mandar formalizado se existe e quais são os órgãos? Se 

é que foi contratado? 

 

O SR. PAULO - Sem dúvida nenhuma. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Perfeito. Mais 

alguma pergunta? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só cumprimento os funcionários da 

Assembleia Legislativa, como outros deputados já nos colocaram, pela sua atenção no 

processo licitatório, já que essa Casa tem um orçamento de cerca de um bilhão de reais, 

muitas licitações são feitas todos os dias para o funcionamento. E eles estão atentos, 

olhando, verificando. Por isso é importante cumprimentá-los, porque sentimos orgulho 

da equipe que tem, do grupo de trabalho que tem. Existem funcionários na Casa que 

estão aí há mais de 20 anos, 25 anos nessa área. Todos os procuradores da Casa. Então 

os cumprimento pelo serviço bem feito. 

 

O SR. - Esse é um cumprimento de toda a Comissão, deputado Edmir Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Parabéns para vocês que tomaram a 

providência aqui. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pergunto ao Dr. 

Paulo se ele tem mais alguma consideração a fazer, antes do encerramento dos nossos 

trabalhos. 

 

O SR. PAULO - Só gostaria de agradecer por ter sido ouvido, espero que tenha 

sido útil nos esclarecimentos. Me comprometendo a entregar o que foi solicitado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Nada mais havendo 

a se tratar, damos por encerrada a presente reunião. Agradeço a todos os deputados, ao 

Sr. Paulo Sérgio Bonafina, ao Sr. Márcio Ataíde e, também, à Dra. Denise Nunes 

Garcia. Uma boa tarde a todos vocês.  

 

* * * 


