
& G OV E R N O D O E S TAD O SA O PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

OFICIO/S IALE/SLT N' 1 05/2020 São Paulo, de maio de 2020

Assunto: Requerimento de Informação n' 0079/2020 do Deputado Teonilio Barba, que

solicita informações sobre obras do trecho norte do Rodoanel Governador Março

Covas.

An todo Cardos R. Malufe
Respondendo pelo Expediente da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de

Estudas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, constante no Ofício COM-

SUP/SLT n' 0343 de 13/03/2020, e do Desenvolvimento Rodoviário S.A.- DERSA,,

constante no Ofício CE-PR n' 045, de 11/03/20.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço

Ate n ciosa me

t}./' 7

JoãoOctavianá\lÚbbhado Neto

Secretário de Loã ístibá dqran sportes
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/
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM8UP/SLT-343-13/03/2020

Ref.: Requerimento de Informação n' 079/2020

Int.: Deputado Estadual Teonilio Barba

Senhor Secretário da SLT,

Reportamo-nos aos termos do Requerimento de Informação n'

079/2020. do Deputado Estadual Teonilio Barba, que solícita a essa Secretaria

informações sobre o Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas.

Com relação à informação solicitada no item "I .c' esclarecemos que

o edital de licitação correspondente à retomada das obras do empreendimento está

em elaboração e deverá ainda ser submetido à aprovação da Procuradoria Geral

do Estado, razão pela qual ainda não há previsão definida para a sua publicação.

Informamos ainda que o relatório objeto da solicitação do item "4" é um dos

documentos que será parte integrante do referido edital.

Quanto às demais informações e documentos requeridos sugerimos

que o assunto seja encaminhado à DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A.

para a devida análise e manifestação, objetivando a complementação da instrução

da resposta dessa Secretaria.

À consideração de Vossa Excelência.

PAULO CES. 'INI

SUPERJN4ENDENTE

CFI l/ch i
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CE-PR 045/2020 São Pau]o, ]]. de março de 2020

À Sua Excelência o Senhor
DOUTOR JOGO OCTAVIANO MACHADO NETO
Secretora de Estado de Logística e Transportes
São Paulo - SP

Ref: Requerimento de Informação n.o 79/2020

Senhor Secretário,

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, Empresa pública
prestadora de serviço público, com sede nesta Capital, na Rua laia,' 126. ltalm' Bebi.
considerando o Requerimento de Informação acima referenciado, do Deputado Teonllio Barba.
indica que garante a qualquer interessado o acesso às informações e dados por esta produzidos,
independentemente de motivação, nos termos do art. 10 do Decreto Estadual n.o 58.052/12 e
artigo 7o cumulado com o art. 10 da Leí Federal n.o 12.527/11. ' ' ''''

i::$WZ.©WHg$#'WM$$3Mll
atenção de retomar a execução dos serviços e a estimativa de prazo para a conclusão do
empreendimento.

Em relação aos contratos geridos pela DERSA, consubstanciados em 6
lotes, passa-se a seguir a informar:

As obras e serviços de Implantação do Empreendimento, inicialmente previstas para 2016
sofreram constantes atrasos, resumidamente, em face das questões de alteração de
prometo'. llberação de frente de obra, morosidade nos procedimentos de remoção de
interferências, de desaproprlação e de ocupações Irregulares, deflagração da Operação
"Pedra no Caminho" no ambito da "Lava lato' pela Polícia Federal. atrasos no
cumprimento dos cronogramas, solicitações de reequilíbrios, instauração' da Junta de
Conflitos para solver questões controversas, como fatores geológicosí entre outros Todas
essas questões interferirem de forma negativa nas obras e serviços, culminando da
rescisão dos lotes O11 02, 03, 04 e 06 e encerramento por decurso de prazo com
Inadimplemento parcial do lote 05. ' ' ''' '' -- '

Em 20í8í a PERSA contratou a FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Económicas, para

avaliação do estado das obras. ' ' '' ' - ' '

Ainda, foram instaurados processos sancionatórios das Empresas Construtora OAS Ltda. e
Consórcio Mendes Junior/lsolux Corsán, os quais foram sobrestados diante da Instau
de Procedimento Arbitral. São eles: ''' ' '''- -- "-"---wvu"

/

/
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Processo Administrativo DERSA n.o 65.670/2019
Processo Administrativo DERSA R.o 65.669/20lg
Processo Administrativo DERSA R.o 65.671/20lg

Contrato n.o 4.350/13
Contrato R.o 4.349/13
Contrato n.o 4.348/13

Dtsenvohintnto Rodovi&ílo S.A.
Rua tala, 126
CEP 0{S4?.90+ S)o póDIo - sp
Tel. {l tl 31e2+0QO
IHlp'ewww.drrs+ tp.3ov.b'Pá9Óa
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Quanto aos demais contratos, celebrados com o Consórcio Construcap
Copasa e Acciona Construccíón S.A., informa que a matéria foi alçada à análise unicamente nas
Câmaras Arbitrais.

Nos Procedimentos Arbitrais estão sendo avaliados os prejuízos
sofridos pela DERSA e pelos empreiteiros, os quais correm. nesse momento, com publicidade
diferida. Findo os procedimentos, esses estarão aptos a vistas.

esclarecimentos
E o que cumpria relatar. resta-se à disposição para maiores

Respeitosamente

Iret(
:Z àaÊES

presidente

Rua blâ, 126 n Rala Bibe
CEP ÜIS42.106 - S3o Paqib - SF
Tel. tti) 37$2-8000
http%vww.dttsaapgo u

Dcserlvolv+mcnto Rcdavlário S.l
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D.O. 22/2/2020 - pág. IO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N' 79, DE 2020

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requebro seja
oficiado ao Senhor Secretário de Transportes e Logística, Jogo Octaviano Neto, para que
preste as seguintes informações:

1. Quais providências serão tomadas pela Secretaria para concluir as obras do
Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas?

a) Enviar cópias inteiro teor dos Relatórios Finais das auditorias feitas em
todos os lotes por ocasião do encerramento dos contratos (lotes 1 .2, 3,4,5 e 6).

b) A entrega ao público do Trecho Norte do Rodoanel estava prevista para
2016. O que ocasionou o atraso na execução das obras? Detalhar sucintamente lote por
lote

c) Qual a data prevista para publicação do edital de licitação de conclusão
das obras dos lotes do Trecho Norte do Rodoanel?

d) Quais foram as sanções aplicadas aos consórcios detentores dos Lotes
do Trecho Norte do Rodoanel?

Lote 1 - Consórcio Mendes Júnior/lsolux
Lote 2 - Construtora OAS Ltda
Lote 3 - Construtora OAS Ltda
Lote 4 - Acciona Infraestructuras S/A
Lote 5 - Consórcio Construcap/Copasa
Lote 6 - Acciona Infraestructuras S/A

2. A empresa Acciona Infraestructuras S/A foi punida pela paralisação das obras
nos lotes 4 e 6 do Rodoanel Trecho Norte?

a) Qual foi a punição?

b) A empresa Acciona Infraestructuras S/A. foi multada, foi recolhido o valor
da multa?

3. Qual é o prejuízo económico e financeiro pela não conclusão do Trecho Norte do
Rodoanel?

4. Cópia inteiro teor do Relatório Final de Avaliação produzido pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológica - IPT.

JUSTIFICATIVA

As informações solicitadas são necessárias para que a Bancada do Partido dos
Trabalhadores, no uso de suas prerrogativas tome conhecimento detalhado deste
empreendimento de importância relevante para o desenvolvimento socioeconómico do
Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, em 20/2/2020

a) Teonilio Barba
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CE-PR - 065/2020
São Paulo, 13 de maio de 2020

À Sua Excelência o Senhor
Doutor JOA0 0CTAVIANO MACHADO NETO
Secretaria de Estado de Logística e Transportes
São Paulo - SP

Ref. Requerimento de Informação n.o 79/2020

Senhor Secreta rio,

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, empresa

pública, prestadora de serviço público, com sede nesta Capital, na Rua laia, 126,

ltaim Bebi, relacionada à Secretaria de Logística e Transportes, por intermédio de seu

Diretor Presidente. vem, mui respeitosamente, fornecer esclarecimentos e subsídios

no intuito de responder a Requisição de Informação n.o 79/2020, realizada pelo Sr.

Deputado Teonilio Barba, a qual solicita informações acerca do empreendimento
Rodoanel Mano Covas - Trecho Norte.

Inicialmente, acentuo que, como entidade da Administração

Pública Indireta, é garantido a qualquer interessado o acesso às informações e dados

por esta produzidos, independentemente de motivação, nos termos do art. 10 do

Decreto Estadual n.o 58.052/12 e artigo 7o cumulado com o art. 10 da Lei Federal

n.o 12.527/11

Nessa condição, face ao pleito, passo aos comentários que

se fazem necessários, de forma a subsidiar resposta ao RI n.o 79/2020, aposto à

Secretária de Logística e Transportes - SLT, acima mencionado:

Desenvolvimento Rodoviário S.A
Rua laia. 126 ltaim Bebi
CEP 04542-906 São Paulo - SP
Tel. (11) 3702-8000
http : //www .dersa . sp .gov .brGE - OI
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1. Quais providências serão tomadas pela Secretaria para concluir as
obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas?

a) Enviar cópias inteiro teor dos Relatórios Finais das auditorias feitas

em todos os lotes por ocasião do encerramento dos contratos
(lotes 1,2, 3,4,5 e 6).

Em 2018, a DERSA contratou a FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas

Económicas, para realizar auditoria externa dos contratos de obras e
serviços de implantação do trecho norte do Rodoanel Mário Covas.

O relatório final elaborado pela FIPE é matéria de conflito nos

procedimentos arbitrais, de modo que sua disponibilização está mitigada

(art. 7o, $3o da Lei de Acesso à Informação).

E, recentemente, a Secretaria de Logística e Transportes contratou o IPT -

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SAO PAULO

S.A., para avaliação do estado das obras.

b) A entrega ao público do Trecho Norte do Rodoanel estava prevista

para 2016. O que ocasionou o atraso na execução das obras?

Detalhar sucintamente lote por lote

As obras e serviços de implantação do empreendimento, inicialmente

previstas para 2016, sofreram constantes atrasos, resumidamente. face a

questões de alteração de projeto, liberação de frente de obra, morosidade

nos procedimentos de remoção de interferências, de desapropriação e de

ocupações irregulares. Esses fatores impuseram atrasos no cumprimento

dos cronogramas iniciais das obras e serviços de implantação para todos

os lotes do empreendimento e requisições de reequilíbrio econâmico-

financeiro .

Ainda, durante a execução dos contratos, para os lotes O1, 02 e 03, foram

instaurados os procedimentos das juntas de conflito para dirimir questões

Desenvolvimento Rodoviário S.A
Rua laia. 1 26 - ltaim Bebi
CEP 04542-906 - São Paulo - SP
Tel. (1 1 ) 3702-8000
http://www .dersa .com .brGE - OI
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- Processo Administrativo DERSA n.o 65.670/2019 - contrato n.o 4.350/13

( - Processo Administrativo DERSA n.o 65.669/2019 - contrato n.o 4.349/13

1- Processo Administrativo DERSA n.o 65.671/2019- contrato n.o 4.348/13

A sanção de declaração de inidoneídade, conforme entendimento da
procuradoria Geral do Estado de São Paulo, compete ao Sr. Secretário de

.9 nb'; r,;É,U)rh tüaÜCN rZCn,'k'0\ 'tt,\ ,
Ainda não foram Instaurados os processos sancionatórios para os lotes 04,

05 e 06, cujos contratos foram celebrados com as empresas Acciona

Infraestructuras S/A (lotes 04 e 06) e Consórcio Construcap/Copasa (lote

05)

2 A empresa Acciona Infraestructuras S/A foi punida pela paralisação das

obras nos lotes 4 e 6 do Rodoanel Trecho Norte? a) Qual foi a punição?
b) A empresa Acciona Infraestructuras S/A. foi multada, foi recolhido o
valor da multa?

O procedimento sancionatório da empresa Acciona Infraestructuras S/A ainda

não foi instaurado, mas está em vias. As sanções a serem imputadas pelas

condições dos contratos com ela celebrados são limitados aos indicados nos
contratos e na Lei Federal n.o 8.666/93.

3 Qual é o prejuízo económico e financeiro pela não conclusão do Trecho
Norte do Rodoanel?

A matéria relacionada aos prejuízos do empreendimento foram alçados aos

Procedimentos Arbitrais, dos quais a DERSA e as empreiteiras, de todos os

lotes, são partes.

Nos procedimentos estão sendo realizadas perícias de constatação das

condições das obras e serviços realizados, de modo que, com o término destes,

será possível aventar se houve ou não prejuízos ao Estado de São Paulo e as

responsabilidades dos envolvidos.

Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Rua laia. 126 - ltaim Bibe
CEP 04542-906 - São Paulo - SP
Tet. (1 1 ) 3702-8000
http://www .dersa .com .brGE - OI
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A publicidade dos procedimentos arbitrais está diferida e, findos, estes estarão

aptos a vistas.

4 Cópia inteiro teor do Relatório Final de Avaliação produzido pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológica - IPT.

As informações relacionadas ao contrato celebrado entre a Secretaria de
Logística e Transportes e o IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

DO ESTADO DE SAO PAULO S.A., para avaliação do estado das obras do

empreendimento do Rodoanel Mário Covas, trecho norte, devem ser objeto de

avaliação por essa Secretaria, principalmente quanto à formatação de sua

disponibilidade a terceiros.

E o que cumpria relatar, resta-se à disposição para maiores
esclarecimentos

Respeitosamente,

JOAO LUIZ LOPES
Diretor Presidente

Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Rua laia. 1 26 - ltaim Bibi
CEP 04542-906 São Paulo - SP
Tel, (1 1 ) 3702-8000
h ttp://www.dersa .com .brGE - OI


