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OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

ATUALMENTE EM VIGOR 

 

1 – JUSTIFICATIVA  

O sistema de transporte público do Município de São Paulo é regulado pela 

Secretaria Municipal de Transportes - SMT. A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, 

empresa de economia mista vinculada à SMT, cabe a execução das políticas 

definidas pela Secretaria no que tange ao transporte coletivo urbano sobre pneus, em 

particular a gestão e a fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Público por 

Ônibus do Município de São Paulo, cuja prestação dos serviços é delegada pelo 

poder público mediante contratos de Concessão e Permissão. O sistema de 

transporte coletivo por ônibus no Município de São Paulo é composto por uma rede 

integrada organizada em dois subsistemas: o estrutural, atualmente organizado em 8 

(oito) áreas e operado por meio de concessões; e o local, também organizado em 8 

(oito) áreas e operado por meio de permissões. 

Tendo em vista o vencimento dos contratos de 7 (sete) das oito áreas de concessão 

e dos contratos das 8 (oito) áreas de permissão em 2013, faz-se necessário a 

realização de novos procedimentos licitatórios visando manter a regularidade e 

aprimorar a qualidade dos serviços. Assim, no mês de junho de 2013, a Prefeitura do 

Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes – SMT 

disponibilizou para Consulta Pública os editais destinados à Concorrência a ser 

realizada para as novas outorgas do serviço de transporte coletivo público de 

passageiros. Não obstante, em decorrência de questionamentos da sociedade civil, a 

referida concorrência pública foi declarada prejudicada e suspensa pela Prefeitura. 

Neste contexto, objetivando colher subsídios para a elaboração dos Editais a serem 

utilizados na nova Licitação para os serviços de transporte coletivo e aumentar a 

transparência dos dados referentes ao sistema de transportes para a população, esse 

contrato visa buscar empresas  ou consórcios de empresas com capacidade de 

realizar estudos econômico-financeiros dos contratos em vigor, verificando, inclusive, 

o cumprimento das cláusulas contratuais por parte das Concessionárias e 

Permissionárias. Procura-se também obter informações, por meio de exame 

competente e imparcial, de elementos relacionados à própria SPTrans, enquanto 

responsável pela gestão financeira, monitoramento e fiscalização da operação dos 

serviços que constituem o Sistema de Transportes Coletivo Público da Cidade de São 

Paulo . 

2 – CONCEITOS, DEFINIÇÕES E INTER-RELAÇÕES 

2.1 – Atualmente a organização operacional do Sistema de Transporte Coletivo 

Público Municipal de Passageiros por Ônibus na Cidade de São Paulo considera a 
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divisão dos serviços de linhas de ônibus em dois subsistemas com funções e 

atendimentos distintos: 

 Subsistema estrutural – responde pela macroacessibilidade do município, 

integrando as diversas regiões às áreas centrais da cidade. É composto por linhas 

operadas por veículos de médio e grande porte (básicos, padrons, articulados e 

biarticulados), destinadas a atender as ligações de maior demanda do modal sobre 

pneus. O Subsistema Estrutural está atualmente organizado em 8 (oito) áreas 

operacionais. 

 Subsistema local - responde pela microacessibilidade urbana, alimentando a 

malha estrutural e atendendo aos deslocamentos internos em cada região da 

cidade, com linhas operadas por ônibus básicos e de menor porte. O Subsistema 

Local está atualmente organizado em 8 (oito) áreas operacionais. 

2.2 – A operação de cada uma das áreas que compõem o Subsistema Estrutural foi 

delegada por meio de Concessão, nos termos da Concorrência Pública nº 012/2002 e 

da Concorrência Pública nº 006/2006 realizadas pela Prefeitura de São Paulo, aos 

Consórcios relacionados a seguir: 

I - Consórcio Bandeirante de Transporte (área 1) 

II - Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. (área 2) 

III - Consórcio Plus (área 3) 

IV - Consórcio Leste 4 (área 4) 

V - Via Sul Transportes Urbanos Ltda. (área 5) 

VI - Consórcio Unisul (área 6) 

VII - Consórcio Sete (área 7) 

VIII - Consórcio Sudoeste de Transporte (área 8) 

2.3 – Os contratos de concessão encerraram-se em julho de 2013, com exceção 

daquele referente à área 4, tendo sido renovados com os mesmos concessionários, 

com duração de até 12 meses. O contrato da área 4 encerrar-se-á em 2017. 

2.4 – A operação de cada uma das áreas que compõem o Subsistema Local foi 

delegada por meio de Permissão, nos termos da Concorrência Pública nº 013/2002 

realizada pela Prefeitura de São Paulo, às Cooperativas relacionadas a seguir: 

I - Cooperativa Transcooper Fênix (área 1); 

II - Cooperativa Transcooper Fênix (área 2); 

III - Cooperativa Aliança Paulistana (área 3); 

IV - Cooperativa Transcooper (área 4); 

V - Cooperativa Aliança Cooperpeope (área 5); 

VI - Cooperativa Autho Pam (área 6); 
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VII - Cooperativa Autho Pam (área 7); 

VIII - Cooperativa Unicoopers (área 8); 

2.4 – Os contratos de permissão encerraram-se em julho de 2010, quando foram 

prorrogados por um período de 3 anos. Em julho de 2013, ocorreu nova prorrogação, 

com os mesmos concessionários, com duração de até 12 meses.  

2.5 – Compete à Secretaria Municipal de Transportes - SMT, por meio da SPTrans, a 

gestão das outorgas, a avaliação da qualidade dos serviços prestados, a negociação 

com operadores, a gestão de cláusulas contratuais, a arbitragem e a aplicação de 

penalidades oriundas dos contratos, de acordo com as diretrizes e políticas 

estabelecidas pela Prefeitura do Município de São Paulo. 

2.5 – Compete ainda à SPTrans, conforme a Lei 13.241/01 e Decreto 53.887/13, a 

gestão financeira das receitas e despesas comuns ao Serviço de Transporte Coletivo 

Público de Passageiros. Esta gestão é realizada através de contas bancárias 

específicas denominadas “sistema”, as quais centralizam todas as movimentações 

financeiras relativas às receitas auferidas pelo Sistema e aos pagamentos realizados 

aos operadores pelos serviços executados. 

2.6 – No Sistema de Transporte de Passageiros por Ônibus na Cidade de São Paulo, 

a remuneração recebida pelos operadores é calculada diariamente conforme os 

valores e regras fixadas nos contratos e aditivos, sendo esta remuneração dissociada 

da tarifa paga pelo passageiro.  

2.7 – Desde 2004, o Sistema conta com uma política de tarifação cuja cobrança para 

o usuário é realizada por período de uso do sistema e não mais por embarque 

efetuado. A partir de 2005 foi implementada a integração com outros sistemas de 

transporte (metrô, trem e ônibus metropolitano). Assim, os valores pagos pelos 

passageiros dependem da realização ou não de integração e do tipo de integração 

realizada dentro do período de integração (ônibus-ônibus; ônibus-trilhos ou ônibus-

ônibus metropolitano). Existem ainda as gratuidades previstas em legislação. A 

parcela da tarifa paga pelo passageiro que vem a constituir efetivamente a receita do 

Serviço de Transporte de Passageiros por Ônibus depende do tipo de passageiro e 

do tipo de integração realizada. A distribuição da receita é efetivada a partir do 

encontro de contas das receitas envolvidas, considerando as regras e os descontos 

tarifários fixados nos convênios celebrados entre os partícipes envolvidos nas 

integrações. 

2.8 – As concessionárias e permissionárias, por sua vez, são remuneradas a cada 

passageiro transportado, de acordo com a remuneração por passageiro estabelecida 

nos contratos e termos de aditamento, incluídas as integrações realizadas. São 

acrescidas a esta remuneração outras parcelas de receitas adicionais ou 

extratarifárias referentes a: equipamentos embarcados nos ônibus (AVL) e de 

Bilhetagem Eletrônica, receitas decorrentes da exploração de publicidade nos 

veículos e terminais e exploração de outras atividades conexas previstas nos 

contratos ou autorizados durante sua vigência pelo Poder Concedente. 
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2.9 – Os contratos de concessão incluem ainda a remuneração referente a operações 

especiais, ao Serviço Atende e à operação de 2 (duas) linhas circulares que operam 

na Cidade Universitária (Concessionária área 8). Nos contratos de permissão, a 

demanda diária de passageiros transportados de cada permissionário é ajustada 

pelos Fatores de Integração e de Gratuidade. 

2.10 – Os ajustes em relação ao aluguel de frota e garagem pública, aos custos de 

comercialização bem como multas contratuais ou decorrentes da operação são 

realizados diretamente sobre a remuneração dos operadores. 

3 – OBJETO 

3.1 – Contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviços 

de verificação independente dos Contratos de Concessão e Permissão do Serviço 

Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus no Município de São 

Paulo atualmente em vigor, compreendendo as seguintes fases de trabalho: 

FASE 1 - PLANEJAMENTO  

Etapa 1 - Planejamento das atividades, abrangendo visita de reconhecimento, 

proposta detalhada de agenda e apresentação da programação, agenda e 

cronograma de trabalho. 

FASE 2 - ANÁLISE CONTÁBIL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS CONTRATOS 

DE PERMISSÃO E CONCESSÃO EM VIGOR 

Etapa 2.1 - Revisão dos registros e demonstrações contábeis das empresas 

Concessionárias e cooperativas Permissionárias, referentes ao exercício de 2012, e 

apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas Contábil a ser adotado nas 

próximas licitações. 

Etapa 2.2 - Verificação, mensuração e análise dos custos e das receitas percebidas, 

dos investimentos realizados e dos lucros aferidos, individualmente, pelos 8 (oito) 

Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) Consórcios Permissionários, desde o 

início da vigência de cada contrato até seu término. 

Etapa 2.3 - Apuração do resultado econômico-financeiro dos Contratos de Concessão 

e Permissão em vigor, desde o início de suas respectivas vigências até seu término. 

incluindo: i) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada Contrato 

de Concessão e Permissão em vigor; ii) Fluxos de caixa estimados do 

empreendimento (Fluxos de Caixa do Empreendimento), para cada Consórcio 

Concessionário e para cada Cooperativa Permissionária, com a estimativa das 

respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR); iii) Estimativa dos fluxos de caixa 

realizados (Fluxos de Caixa do Acionista), isto é, considerando os preços de 

mercado, a estrutura de capital e de financiamento do setor, para cada Consórcio 

Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, com a estimativa das 

respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) para o acionista; iv) Análise detalhada 

dos estudos e fluxos de caixa projetados apresentados ao Poder Concedente pelas 
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Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos aditivos assinados desde 

2003. 

FASE 3 - ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

Etapa 3.1 – Verificação das receitas e despesas do Serviço de Transporte Coletivo 

Público de Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da conta de gestão financeira (Conta Sistema), gerida pela 

SPTrans. 

Etapa 3.2 - Apuração do fluxo de caixa do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir das 

receitas e despesas (usos) registradas na Conta Sistema gerida pela SPTrans, 

identificando os elementos que contribuíram para as variações observadas 

(integrações, gratuidade, aumento dos custos dos serviços, reajuste tarifário, multas, 

etc). 

FASE 4 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Etapa 4 - Verificação da eficácia e da consistência do modelo operacional e dos 

sistemas de monitoramento e fiscalização utilizados pela SPTrans em avaliar a 

qualidade e identificar de forma sistematizada os desvios na prestação dos serviços 

concedidos. 

FASE 5 - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS E 

NORMATIVOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Etapa 5 - Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações previstas 

nos contratos e normativos e estimativa dos ganhos eventualmente obtidos pelas 

empresas com os desvios na prestação dos serviços outorgados. 

FASE 6 – FINALIZAÇÃO 

Etapa 6 – Finalização das atividades. 

4 – DETALHAMENTO DO OBJETO 

FASE 1 

4.1 – (Etapa 1) - Planejamento das atividades, abrangendo visita de 

reconhecimento, proposta detalhada de agenda e apresentação da 

programação, agenda e cronograma de trabalho. 

4.1.1 – (Produto 1.1) Visita de reconhecimento e elaboração de relatório com 

dados e informações coletadas para a programação definitiva dos trabalhos. 

4.1.2 – (Produto 1.2) Proposta de agenda (incluindo cronograma para 

apresentação dos relatórios). 
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4.1.3 – (Produto 1.3) Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e 

validação da programação de trabalho, agenda e cronograma. 

FASE 2 

4.2 – (Etapa 2.1) Revisão dos registros e demonstrações contábeis das 

empresas Concessionárias e cooperativas Permissionárias, referentes ao 

exercício de 2012, e apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas 

Contábil a ser adotado nas próximas licitações. 

4.2.1 – (Produto 2.1.1) Relatório contendo a revisão dos balancetes e 

demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2012, apresentados à 

SPTrans pelas Concessionárias e Permissionárias dos serviços de transportes, 

sobretudo no que se refere aos aspectos patrimonial (bens, direitos e 

obrigações) e econômico (apuração dos resultados). 

4.2.1.1 – A Contratada deverá apresentar relatório com revisão dos balancetes 

semestrais e demonstrações contábeis das empresas que compõem os oito 

Consórcios Concessionários e das Cooperativas que compõem os oito Consórcios 

Permissionários dos serviços de transportes, avaliando se os registros estão de 

acordo com os princípios e práticas contábeis vigentes e se os referidos relatórios 

financeiros refletem a situação econômico-financeira das empresas e seus resultados 

no período analisado.  

4.2.1.2 – A revisão dos procedimentos contábeis das empresas Concessionárias e 

Cooperativas Permissionárias será por meio de testes amostrais de verificação, na 

extensão que a Contratada considerar adequada, e deverá abarcar ao menos os 

seguintes elementos: 

(a) Indagação sobre as práticas contábeis adotadas pela(s) entidade(s) na 

elaboração de suas demonstrações e informações financeiras; 

(b) Indagação sobre a conciliação dos registros contábeis com os registros auxiliares 

(duplicatas a receber, estoques, imobilizado, fornecedores, etc); 

(c) Entendimento do processo de apropriação das receitas, despesas e custos, bem 

como dos critérios de contagem física e de valorização dos estoques; 

(d) Análise dos procedimentos adotados para definição e revisão da estimativa do 

prazo de vida útil e do valor residual não depreciável dos ativos imobilizados; 

(e) Revisão analítica sobre os saldos das demonstrações financeiras, com objetivo de 

entender as justificativas para as variações mais significativas dos saldos; 

4.2.1.3 – A SPTrans indicará equipe própria que auxiliará a Contratada na obtenção 

dos documentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos junto às empresas 

Concessionárias e Cooperativas Permissionárias. 

4.2.2 - (Produto 2.1.2) Apresentação de proposta de modelo de Plano de Contas 

Contábil a ser adotado na próxima Licitação dos serviços de transporte, 

considerando a necessidade de corrigir eventuais fragilidades identificadas na 
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etapa anterior e de garantir a existência de informações adequadas para o 

acompanhamento e fiscalização das atividades outorgadas pelo poder público, 

bem como de informações que reflitam a situação financeira e econômica das 

operadoras do sistema de transporte.  

4.2.2.1 - A Contratada deverá apresentar proposta de Modelo de Plano de Contas 

Contábil a ser seguido pelas empresas vencedoras do próximo processo de Licitação 

dos serviços de transporte coletivo de passageiros, incluindo o balancete semestral, o 

balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados que as empresas outorgadas 

são obrigadas a apresentar ao órgão regulador. 

4.2.2.2 - A Contratada deverá utilizar como base para sua proposta, os modelos de 

Plano de Contas Contábil já adotados pela SPTrans, introduzindo as modificações no 

elenco de contas necessárias ao atendimento dos objetivos desejados. As 

modificações propostas deverão estar devidamente identificadas e justificadas pela 

Contradada. 

4.2.2.3 – O Plano de Contas deve ser acompanhado do Manual de Contas onde 

serão apresentadas as normas, os procedimentos, as instruções gerais e as 

instruções contábeis a serem utilizadas para o registro das operações realizadas 

pelas operadoras, de modo a minimizar os riscos de diferentes interpretações para a 

alocação dos registros em contas específicas. Caso a Contratada entenda que há 

necessidade de diferenciação dos procedimentos contábeis ou do elenco de contas a 

ser adotado pelas Cooperativas, essa diferenciação deve ser apresentada no Manual 

de Contas de modo claro, com todas as explicações necessárias para seu total 

entendimento. 

4.2.2.4 – É desejável que a Contratada adote em sua proposta do Plano de Contas 

Contábil, além dos conceitos relacionados à contabilidade financeira, aqueles 

relacionados à Contabilidade regulatória, de modo que as informações fornecidas por 

meio do elenco de contas: 

(a) estejam de acordo com os princípios da objetividade, verificabilidade, 

confiabilidade, utilidade, relevância, neutralidade, tempestividade, clareza, 

sistematização, e data de encerramento do exercício econômico. 

(b) permitam a redução da assimetria da informação entre o regulador e as empresas 

outorgadas; 

(c) permitam comparar o desempenho real dos contratos com as suposições 

adotadas para o estabelecimento e controle da remuneração das operadoras e das 

tarifas; 

(d) permitam o acompanhamento da evolução da situação financeira e do 

desempenho econômico das empresas outorgadas, inclusive por análises 

comparativas; possibilitando, por exemplo, a identificação de situações que possam 

representar riscos para a continuidade ou adequada prestação dos serviços ou 

situações de ganhos de produtividade que possam ser incorporados à política 

tarifária; 
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(e) permitam destacar claramente os dados e informações referentes às atividades da 

concessão ou permissão, segregando-os adequadamente daqueles relativos a outras 

atividades porventura desenvolvidas pelas outorgadas; 

(f) permitam identificar adequadamente os custos e investimentos relacionados à 

prestação dos serviços, prevendo a necessidade de segregação de contas em 

situações em que uma mesma empresa, consórcio ou cooperativa opere em áreas de 

concessão distintas; 

(g) sirvam de apoio para futuros estudos relacionados à remuneração das operadoras 

ou para a tomada de decisões que requeiram informações contábeis como, por 

exemplo, alterações na política tarifária;  

(i) confiram maior padronização, transparência e confiabilidade dos dados disponíveis 

para o órgão regulador, usuários e outras partes interessadas (analistas, 

empregados, fornecedores, instituições financeiras, credores). 

4.2.2.5 – Além dos objetivos apresentados acima, o Plano de Contas deve ser 

elaborado considerando as características e particularidades operacionais da 

atividade de transporte coletivo urbano de passageiros.  

4.3 – (Etapa 2.2) Verificação, mensuração e análise dos custos e receitas 

percebidos, dos investimentos realizados e dos lucros auferidos, 

individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) 

Consórcios Permissionários, no período compreendido entre o início da 

vigência dos contratos e seu término. 

4.3.1 – (Produto 2.2.1) Verificação dos custos incorridos, individualmente, pelos 

oito Consórcios Concessionários e pelos oito Consórcios Permissionários na 

prestação dos serviços de transporte, desde a vigência dos contratos até seu 

término, com base nos dados de produção apurados pela SPTrans por meio 

das informações processadas diariamente oriundas do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE) e do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, considerando 

dois cenários: (a) preços obtidos conforme os índices de reajustes estipulados 

contratualmente - CLÁUSULA OITAVA dos contratos de concessão e 

CLÁUSULA SEXTA dos contratos de permissão (cenário 1) e (b) preços de 

mercado (cenário 2). 

4.3.1.1 – Os custos operacionais deverão ser discriminados por semestre, com 

exceção dos últimos 3 anos, para os quais deverão ser apresentados mês a mês, de 

maneira a apresentar os valores resultantes de cada um dos principais grupos de 

despesas, conforme a seguinte estrutura, sem prejuízo de outros grupos que se 

mostrarem necessários ao longo do levantamento: 
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Item Custo 

A Combustível 

B Lubrificante  

C Rodagem 

D Peças e Acessórios 

I Custo Variável sem Impostos (A+B+C+D) 

E1 Salários, encargos e benefícios de motoristas 

E2 Salários, encargos e benefícios de cobradores 

E3 Salários, encargos e benefícios de fiscais 

E4 Salários, encargos e benefícios de pessoal de manutenção 

F Salários, encargos e benefícios de pessoal administrativo 

G1 Aluguéis - Garagens 

G2 Aluguéis - Sede Administrativa 

G3 Aluguel de Frota 

G4 Despesas financeiras com empréstimos de bancos e/ou agências 
públicas 

G5 Despesas financeiras com empréstimos de bancos e/ou agências 
privadas 

H1 Depreciação – Veículos (Depreciação Contábil) 

H2  Depreciação – Outros (AVLs, validadores, equipamentos e 
instalações) (Depreciação Contábil) 

I Outras Despesas Administrativas 

J Legalização Veículos (Seguro, Licenciamento, IPVA, etc) 

K Outros custos trabalhistas incluindo rescisão e custos sindicais 

II Custo Fixo sem Impostos (E1+ E2+ E3+ E4 + F+ G1 + G2 + G3 
+ G4 + G5 + H1+ H2+ I+J+K) 

III Custo Total sem Impostos (I+II) 

L1 ISS/IPTU/COFINS/PIS/IRPJ/CSLL e CPMF 

L2 Outros Impostos e taxas incluindo multas e atrasados 

IV Custo Total (III + L1+ L2) 
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4.3.1.2 – A estrutura de custos deverá ser montada com a indicação, para cada item 

de custo: do dado físico em unidades apropriadas (litros, unidades, metros 

quadrados, km, etc.), do custo unitário, do coeficiente de consumo, do valor 

monetário total e outros indicadores relevantes para a compreensão da estrutura de 

custo dos Consórcios Concessionários e Permissionários. 

4.3.1.3 – Os dados de aluguéis deverão necessariamente especificar para cada 

imóvel, com base na melhor informação disponível: o valor da locação, a área do 

imóvel locado, as demais despesas associadas diretamente ao imóvel bem como o 

proprietário do imóvel.  

4.3.1.4 – Os dados referentes às despesas financeiras deverão necessariamente ser 

discriminados, a partir da melhor informação disponível, para os seguintes 

componentes: valor do principal, valor dos juros e valor de multas e correções por 

atraso no pagamento.  

4.3.1.5 – A estrutura de custos deverá ser montada considerando no mínimo 2 (dois) 

cenários: 

(a) Cenário 1 - preços unitários atualizados conforme os índices de reajustes 

estipulados contratualmente - CLÁUSULA OITAVA dos Contratos de Concessão e 

CLÁUSULA SEXTA dos Contratos de Permissão. Os preços de partida serão 

fornecidos pela SPTrans e se referem aos preços utilizados como referência nos 

Processos Licitatórios que originaram os Contratos de Concessão e Permissão 

vigentes. 

(b) Cenário 2 - preços unitários atualizados a preços de mercado a partir de 

pesquisa realizada pela Contratada junto aos fornecedores dos diversos insumos. 

Também poderá ser requisitado às Concessionárias e Permissionárias, por meio 

da SPTrans, o envio de notas fiscais de modo a comprovar os valores 

efetivamente despendidos nas compras realizadas.   

4.3.1.6 – Os coeficientes de consumo, bem como a metodologia para obtê-los, serão 

sugeridos pela SPTrans e se referem àqueles utilizados como referência para as 

Licitações que originaram os Contratos vigentes. A Contratada poderá, e é desejável 

que o faça, desde que justificado, utilizar outros coeficientes de consumo e/ou 

metodologias de apuração mais atualizados para os fins a que se propõem.  

4.3.1.7 – A Contratada deverá apresentar em detalhes, toda a metodologia utilizada 

na obtenção dos coeficientes de consumo e dos custos unitários utilizados em cada 

cenário. 

4.3.1.8 – Os dados de produção serão fornecidos pela SPTrans à Contratada e são 

constituídos basicamente por: total de embarques por linha, número de viagens 

ofertadas, quilometragem percorrida, frota total, composição da frota, número e 

estrutura de garagens das operadoras, entre outros. Tais informações serão 

repassadas à Contratada por meio de extrações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

– SBE e do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM. Também poderão ser 
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disponibilizadas cópias de documentos relacionados às Concessionárias e 

Permissionárias que se encontrem arquivados na empresa, como, por exemplo, 

Balanços e Demonstrativos Financeiros. Para o período em que os sistemas 

mencionados ainda não estavam em operação, a Contratada poderá utilizar outras 

fontes de informação, que devem ser devidamente identificados no relatório. 

4.3.1.9 – A partir da análise dos custos estimados segundo os dois cenários 

apontados no item 4.3.1.5 deste Termo de Referência, a Contratada deverá 

apresentar uma avaliação do grau de aderência dos índices de variação de preços 

fixados nos Contratos à variação de preços efetivamente observada no mercado, 

considerando-se os preços praticados na Região Metropolitana de São Paulo. 

4.3.2 – (Produto 2.2.2) Verificação das receitas percebidas, individualmente, 

pelos oito Consórcios Concessionários e pelos oito Consórcios 

Permissionários na prestação dos serviços de transporte, desde o início da 

vigência dos contratos até seu término, incluindo as receitas tarifárias 

apuradas por meio das informações oriundas do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE), bem como as demais receitas complementares, acessórias e 

extratarifárias. 

4.3.2.1 – As receitas deverão ser discriminadas por semestre, com exceção dos 

últimos 3 anos, para os quais deverão ser apresentadas mês a mês, de maneira a 

apresentar os valores resultantes de cada um dos principais grupos de receitas, 

conforme a seguinte estrutura, sem prejuízo de outros grupos que se mostrarem 

necessários ao longo do levantamento:  

(a) Remuneração por passageiro transportado: resultado direto da quantidade de 

passageiros transportados, conforme registro do SBE (ou outras fontes para o 

período em que este sistema ainda não estava em operação), pela respectiva 

remuneração por passageiro estabelecida nos Contratos e termos de aditamento; 

(b) Remuneração referente à operação das duas linhas circulares que operam na 

Cidade Universitária – Linhas USP, à operação do Serviço Atende e aquela 

percebida em virtude de operações especiais; 

(c) Remuneração referente à tecnologia embarcada, como AVL e de bilhetagem 

eletrônica; 

(d) Receitas alternativas, complementares ou extratarifárias decorrentes de 

atividades conexas ao objeto da concessão ou permissão, previstas nas propostas 

comerciais das empresas ou autorizadas no curso da vigência dos contratos; 

(e) Receitas originárias da venda dos diversos tipos de publicidade nos veículos ou 

terminais (traseira total, janela traseira, sancas, televisão, cartões, painéis e 

displays de informações, etc.);  

(f) Receitas financeiras relacionadas a aplicações financeiras sobre o recebimento 

de crédito em D+5. 

4.3.2.2 – Os dados referentes às receitas oriundas da quantidade de passageiros 

transportados, bem como todas as demais receitas serão repassados pela SPTrans à 
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Contratada, com exceção daquelas provenientes de mídia e financeiras. A 

metodologia de apuração dos valores também será repassada pela SPTrans e 

constitui uma proposta inicial a ser avaliada pela Contratada que apontará eventuais 

desconformidades e proporá a adoção de novos critérios e metodologia.  

4.3.2.3 – Os valores referentes às receitas originárias da exploração de mídia nos 

veículos e terminais e de aplicações financeiras deverão ser estimados pela 

Contratada com base nas melhores informações disponíveis. A metodologia utilizada 

pela Contratada para a estimativa dos valores deverá ser apresentada com todas as 

informações necessárias para seu completo entendimento.  

4.3.3 – (Produto 2.2.3) Verificação dos investimentos, considerando a compra e 

venda de ativos, desde o início da vigência dos contratos até seu término, 

individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários e pelos 8 (oito) 

Consórcios Permissionários para a prestação dos serviços.  

4.3.3.1 – Os investimentos deverão ser estimados, por semestre, com exceção para 

os últimos 3 anos, para os quais deverão ser estimados mês a mês, tanto em termos 

de aquisição como em termos de venda, de maneira a apresentar os valores 

resultantes de cada um dos principais grupos, conforme a seguinte estrutura:   

 

Item Investimento 

K1 Veículos por tipo 

K2 Tecnologia veicular e de operação  

K3 Imóveis - Garagens 

K4 Imóveis - Sede administrativa 

 

4.3.3.2 – Na apuração dos valores referentes aos itens de investimento, a Contratada 

deverá levantar os dados de compra e de venda, quando houver, indicando ainda se 

houve ou não aporte financeiro de bancos ou agências de fomento públicas, qual o 

percentual aportado pelos mesmos, bem como as taxas e prazos de financiamento e 

de carência.  

4.3.3.3 – Para os bens imóveis, além do valor venal, deverá ser apresentado um 

estudo do valor de mercado do metro quadrado no local. Para o caso em que a sede 

administrativa se encontre no mesmo lote em que se encontra a garagem, a 

Contratada deverá definir um critério de alocação dos valores dos imóveis entre a 

garagem e a sede. 

4.3.3.4 – A SPTrans disponibilizará para a Contratada as informações de seus 

registros sobre a evolução da frota de veículos das empresas, incluindo as notas 

fiscais de compra apresentadas pelas empresas para o registro dos veículos na frota, 

bem como dos equipamentos de tecnologia veicular e de operação, desde o início da 
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vigência dos contratos até seu término. Nos casos necessários, a Contratada deverá 

estimar o valor efetivamente despendido pelas empresas na aquisição dos veículos e 

equipamentos, com base na data da aquisição e no preço de mercado apurado em 

pesquisa que também deverá ser reportada pela Contratada. 

4.3.3.5 – Os veículos em operação, adquiridos no período de cobertura desse estudo, 

deverão ser identificados de acordo com a codificação entregue pela SPTrans à 

Contratada.  

4.3.3.6 – A Contratada deverá apresentar em detalhes, toda a metodologia utilizada 

na obtenção dos custos unitários, apropriação de valores e todos os demais 

esclarecimentos necessários para o entendimento dos valores apresentados.  

4.4 – (Etapa 2.3) Apuração do resultado econômico-financeiro dos Contratos de 

Concessão e Permissão em vigor, desde o início de suas respectivas vigências 

até seu término. incluindo: i) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

implícita em cada Contrato de Concessão e Permissão em vigor; ii) Fluxos de 

caixa estimados do empreendimento (Fluxos de Caixa do Empreendimento), 

para cada Consórcio Concessionário e para cada Cooperativa Permissionária, 

com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR); iii) 

Estimativa dos fluxos de caixa realizados (Fluxos de Caixa do Acionista), isto é, 

considerando os preços de mercado, a estrutura de capital e de financiamento 

do setor, para cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio 

Permissionário, com a estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno 

(TIR) para o acionista; iv) Análise detalhada dos estudos e fluxos de caixa 

projetados apresentados ao Poder Concedente pelas Concessionárias e 

Permissionárias, para cada um dos aditivos assinados desde 2003 

4.4.1 – (Produto 2.3.1) Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em 

cada Contrato de Concessão e Permissão dos serviços de transporte de 

passageiros em vigor, com base nos valores de remuneração ofertados pelos 

Consórcios e Cooperativas em suas respectivas propostas comerciais. 

4.4.1.1 – Para a estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em cada 

Contrato de Concessão e Permissão, a Contratada deverá partir dos estudos técnicos 

e fluxos de caixa apresentados pelos Consórcios Concessionários e Permissionários 

nos processos licitatórios que deram origem aos contratos em vigor e que nortearam 

a definição dos valores de remuneração ofertados pelas empresas em suas 

respectivas propostas comerciais. 

4.4.1.2 – A SPTrans repassará à Contratada os Editais das referidas Licitações, seus 

anexos e todos as informações e projeções de fluxo de caixa econômico 

apresentados pelos Consórcios Concessionários e Permissionários vencedores e que 

nortearam os valores de remuneração fixados em suas propostas comerciais. 

4.4.2 – (Produto 2.3.2) Elaboração do fluxo de caixa estimado do 

Empreendimento, para cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio 

Permissionário, por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais 

deverá ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da 
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vigência dos contratos e seu término, considerando as receitas percebidas, os 

custos observados obtidos conforme os índices de reajuste estipulados nos 

contratos (cenário 1 do item 2.1), bem como os investimentos realizados, com a 

estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos 

empreendimentos. 

4.4.2.1 – A contratada deverá apresentar, para cada um dos Consórcios 

Concessionários e Permissionários, o fluxo de caixa estimado do empreendimento, 

elaborado a partir dos dados de receita e despesa e das estimativas sobre os 

investimentos apurados nas etapas anteriores, indicando as respectivas Taxas 

Internas de Retorno (TIR) dos empreendimentos. Todos os elementos que compõem 

os referidos fluxos devem ser detalhados. 

4.4.2.2 – Para a elaboração dos Fluxos de Caixa do Empreendimento devem ser 

utilizados os dados de custos conforme o Cenário 1 do item 4.3.1.5 deste Termo de 

Referência, isto é, devem ser utilizados os custos atualizados conforme os índices de 

reajustes estipulados contratualmente. 

4.4.3 – (Produto 2.3.3) Elaboração do fluxo de caixa estimado do Acionista, para 

cada Consórcio Concessionário e para cada Consórcio Permissionário, por 

semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os quais deverá ser 

apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência 

dos contratos e seu término, considerando as receitas percebidas, os custos 

observados a preços de mercado (cenário 2 do item 2.1), bem como os 

investimentos realizados, a estrutura de capital e de financiamento, com a 

indicação das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) dos acionistas. 

4.4.3.1 – A contratada deverá apresentar, para cada um dos Consórcios 

Concessionários e Permissionários, o fluxo de caixa do acionista, elaborado a partir 

dos dados mensais de receita e despesa e das informações sobre os investimentos 

apurados nas etapas anteriores, indicando as respectivas Taxas Internas de Retorno 

(TIR). Todos os elementos que compõem os referidos fluxos devem ser detalhados. 

4.6.3.2 – Para a elaboração dos Fluxos de Caixa do Acionista devem ser utilizados os 

dados de custos conforme o cenário 2 do item 4.3.1.5 deste Termo de Referência, 

isto é, devem ser utilizados os custos apurados a preços de mercado. 

4.4.3.3 – A elaboração dos fluxos de caixa do acionista deve levar em conta 

explicitamente:  

(a) o grau de alavancagem das empresas através de financiamentos públicos por 

instituições como BNDES, FINAME ou qualquer outra entidade de fomento nacional, 

estadual ou municipal; 

(b) alavancagem por meio de outros canais de financiamento; 

(c) os possíveis ganhos decorrentes da diferença entre a depreciação contábil e a 

depreciação efetiva; 

(d) as receitas provenientes da venda de veículos. 
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4.4.4 – (Produto 2.3.4) Revisão dos estudos quantitativos e qualitativos 

apresentados pelas Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos 

aditivos assinados desde 2003.  

4.4.4.1 – A Contratada deverá apresentar documento com revisão dos estudos 

apresentados à SPTrans pelas Concessionárias e Permissionárias que deram origem 

a cada um dos termos de aditamento celebrados entre as empresas e o Poder 

Concedente desde 2003, identificando possíveis inconsistências.   

4.6.4.2 – A SPTrans repassará à Contratada os estudos com os argumentos 

qualitativos e quantitativos porventura apresentados pelas Concessionárias e 

Permissionárias no intuito de solicitar Revisão Tarifária a seu favor.  

FASE 3 

4.5 – (Etapa 3.1) Verificação e validação das receitas e despesas do Serviço de 

Transporte Coletivo Público de Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da conta de gestão financeira (Conta Sistema), gerida pela 

SPTrans. 

4.5.1 – (Produto 3.1.1) Demonstração, verificação e validação das receitas 

comuns ao Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas 

mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da Conta 

Sistema gerida pela SPTrans.  

4.5.1.1 – A Contratada deverá apresentar relatório com demonstração e validação 

das receitas comuns percebidas pelo Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da Conta Sistema 

gerida pela SPTrans.  

4.5.1.2 – O relatório apresentado pela Contratada deverá apontar as receitas comuns 

ao Serviço de Transportes registradas na Conta Sistema, mês a mês, resultantes de 

cada uma das principais fontes de recursos, conforme a seguinte estrutura:  

a. Receita proveniente da venda antecipada de créditos eletrônicos (comum, 

estudante e vale-transporte); 

b. Recebimento pela operação e gestão de linhas circulares na Cidade 

Universitária, conforme contrato com a Universidade de São Paulo – USP; 

c. Receita proveniente da integração tarifária realizada no Terminal Grajaú, 

conforme convênio com a EMTU/SP; 

d. Recebimento pelas operações PAESE – Plano de Apoio entre Empresas de 

Transporte frente a Situações de Emergência, conforme convênio com o Metrô e 

CPTM; 

e. Receita pela recarga de vale-transporte efetuada na Rede Credenciada; 

f. Receita de comissão pelo gerenciamento da venda de vale transporte 

efetuada por meio da Loja Virtual da SPTrans e das Empresas Credenciadas; 
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g. Retenção do valor do consumo de energia para tração diretamente da 

concessionária operadora dos veículos trólebus da frota pública; 

h. Ressarcimento de parcela do custo da bilhetagem eletrônica feita pelo Metrô, 

CPTM e Via Quatro; 

i. Retenção das concessionárias operadoras referente ao custo do serviço de 

cadastramento e atendimento em pontos especializados; 

j. Repasses feitos pela Prefeitura, provenientes de Dotações Orçamentárias 

específicas; 

4.5.1.3 – Os dados referentes às entradas de recursos na conta de gestão financeira 

do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros (Conta Sistema) e suas 

respectivas fontes serão fornecidos à Contratada pela SPTrans. 

4.5.1.4 – A metodologia de apuração dos valores que constituem as receitas do 

Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros será repassada pela SPTrans 

à Contratada e servirá de base para a validação dos valores registrados como 

receitas na Conta Sistema. 

4.5.1.5 – A referida validação deverá ser realizada por meio de conferência amostral, 

a partir dos dados brutos processados pela SPTrans que constituem a base de 

cálculo das receitas do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros. 

4.5.1.6 – Considerando o grande volume de dados envolvidos, a Contratada 

demonstrará qual a amostra mínima necessária para checar a confiabilidade das 

informações e trabalhará com este limite. A SPTrans disponibilizará, a pedido da 

Contratada, os dados necessários originalmente extraídos do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica – SBE e do Sistema Integrado de Monitoramento - SIM, para as datas que 

comporão a amostra. 

4.5.2 - (Produto 3.1.2) Demonstração, verificação e validação das despesas 

comuns ao Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, observadas 

mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da Conta 

Sistema gerida pela SPTrans.  

4.5.2.1 – A Contratada deverá apresentar relatório com demonstração e validação 

das despesas comuns realizadas pelo Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros, mês a mês, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir dos registros da 

Conta Sistema gerida pela SPTrans.  

4.5.2.2 – O relatório apresentado pela Contratada deverá apontar as despesas 

comuns ao Serviço de Transportes registradas na Conta Sistema, mês a mês, 

resultantes de cada um dos principais usos dos recursos, conforme a seguinte 

estrutura:  

(a) Remuneração dos operadores dos serviços de transporte, apontando os 

repasses realizados a cada um das empresas Concessionárias e cooperativas 

Permissionárias; 
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(b) Repasse do valor do aluguel da frota e de garagens públicas para a Conta 

“Gestão” – São Paulo Transporte S.A; 

(c) Repasse para a conta ”Gestão” dos valores referentes à tarifa de 

gerenciamento pela venda de vale-transporte efetuada por meio da Loja Virtual da 

SPTrans e Empresas Credenciadas; 

(d) Repasse para a conta “Gestão” da parcela do custo da bilhetagem eletrônica, 

paga pelo Metrô, CPTM e Via Quatro; 

(e) Repasse para a Conta “Multas”, referente aos valores de multas aplicadas e 

reconhecidas pelo Regulamento de Sanções e Multas - RESAM e aos abatimentos 

de valores por força de descumprimento de obrigações contratuais; 

(f) Repasse à EMTU/SP relativo ao Convênio de Integração Operacional e 

Tarifária no Terminal São Mateus, e repasses à CET relativo ao Convênio de 

Venda de Talão de Zona Azul; 

(g) Repasse às entidades estudantis UNE e UMES referente à parcela devida do 

custo da emissão/renovação da carteira de estudante conveniada; 

(h) Pagamento à Eletropaulo do valor da despesa de consumo de energia para 

tração utilizada na operação dos trólebus da frota pública; 

(i) Repasse ao SPUrbanuss do custo do serviço de cadastramento e atendimento 

em pontos especializados. 

4.5.2.3 – Os dados referentes às saídas de recursos da conta de gestão financeira do 

Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros (Conta Sistema) e suas 

respectivas destinações serão fornecidos à Contratada pela SPTrans. 

4.5.2.4 – A metodologia de apuração dos valores que constituem as despesas do 

Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros será repassada pela SPTrans 

à Contratada e servirá de base para a validação dos valores registrados como 

despesas na Conta Sistema. 

4.5.2.5 – A referida verificação deverá ser realizada por meio de conferência 

amostral, a partir dos dados brutos processados pela SPTrans que constituem a base 

de cálculo das despesas do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros. 

4.5.2.6 – Considerando o grande volume de dados envolvidos, a Contratada 

demonstrará qual a amostra mínima necessária para checar a confiabilidade das 

informações e trabalhará com este limite. A SPTrans disponibilizará, a pedido da 

Contratada, os dados necessários, originalmente extraídos do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica – SBE e do Sistema Integrado de Monitoramento - SIM, para as datas que 

comporão as amostras. 

4.6 – (Etapa 3.2) Apuração do fluxo de caixa do Serviço de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 

31/07/2013, a partir das receitas e despesas (usos) registradas na Conta 

Sistema gerida pela SPTrans, identificando os elementos que contribuíram para 
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as variações observadas (integrações, gratuidade, aumento dos custos dos 

serviços, reajuste tarifário, multas, etc). 

4.6.1 – (Produto 3.2.1) Relatório contendo os fluxos de caixa, mês a mês, do 

Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, entre 01/08/2003 e 

31/07/2013, a partir das receitas e despesas registradas na Conta Sistema 

gerida pela SPTrans. 

4.6.1.1 – A contratada deverá apresentar o fluxo de caixa, mês a mês, do Serviço de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, a partir das informações apuradas nos 

itens 4.5.1 e 4.5.2 destacando as eventuais variações observadas, sobretudo no que 

tange à necessidade de repasse de recursos orçamentários da Prefeitura de São 

Paulo, identificando os elementos que provocaram tais variações. 

FASE 4  

4.7 (Etapa 4.1) – Verificação da eficácia e da consistência do modelo 

operacional de monitoramento e fiscalização utilizado pela SPTrans, apontando 

os eventuais aperfeiçoamentos necessários. 

4.7.1 – (Produto 4.1.1) Elaboração de relatório com avaliação da eficácia do 

modelo operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o 

monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas Concessionárias e 

Permissionárias, apontando possíveis ineficiências, inconsistências e falhas de 

segurança, bem como sugerindo modificações, adequações e atualizações a 

serem realizadas no sentido de sanar as fragilidades identificadas. 

4.7.1.1 – Deverão ser avaliados obrigatoriamente, a partir de verificação amostral, o 

Sistema de Bilhetagem Eletrônico (SBE) e o Sistema Integrado de Monitoramento 

(SIM). 

4.7.1.2 – A Contratada deverá considerar em sua avaliação os seguintes elementos, 

sem prejuízo de questões adicionais que a Contratada julgar necessárias:  

(a) adequação dos procedimentos para recebimento, tratamento e geração das 

informações (fonte das informações, forma, formato, periodicidade, 

tempestividade, etc); 

(b) qualidade das informações recebidas e produzidas, avaliando se elas são 

suficientes, tempestivas e confiáveis para o monitoramento, avaliação e 

planejamento dos serviços; 

(c) adequação dos indicadores e relatórios produzidos para a aferição da 

qualidade dos serviços prestados (periodicidade, forma de cálculo, fonte de dados, 

estrutura, aplicações, etc); 

(d) análise da integridade e da segurança dos sistemas com relação aos dados ( 

atualização, acessos, fluxos de transmissão, métodos de autenticação, 

autorização, criptografia, gestão de certificados digitais, segurança de redes, 

gestão dos usuários, etc); 
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(e) custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, infraestrutura e 

contratação de terceirizados.  

4.7.1.3 – A avaliação dos elementos mencionados deve ser realizada tendo em vista 

as principais finalidades a que se destinam os referidos sistemas: 

 Sistema Integrado de Monitoramento – SIM: controle do cumprimento das 

programações das linhas e do desempenho na prestação do serviço (frota, tipo de 

veículos, horários, tempo de viagem); acompanhamento diário da posição da frota 

(patrimonial, operacional, manutenção e reserva técnica); identificação de 

problemas que afetem as condições de circulação dos veículos ao longo do seu 

trajeto; controle das condições operacionais dos terminais e estações de 

transferência; coordenação das operações de rotina e de contingência; controle 

das fiscalizações realizadas nos terminais; controle das multas geradas pelas 

diversas áreas; apuração mensal dos índices de desempenho das linhas 

estruturais; fornecimento de informação de origem/destino em tempo real aos 

usuários; controle das reclamações efetuadas pelos usuários; emissão de notícias 

sobre a situação operacional e alertas de ocorrências em andamento para os 

usuários; 

 Sistema de Bilhetagem Eletrônico – SBE: cadastramento dos usuários, com sua 

identificação por categoria e forma de utilização do cartão; controle e supervisão 

da geração, distribuição e comercialização de créditos eletrônicos, nas suas 

diferentes modalidades de venda; controle e validação das viagens realizadas 

(créditos utilizados); controle dos saldos nos cartões dos usuários; controle de 

fraudes (estudantes, gratuidades, etc), rastreamento das integrações realizadas 

pelos passageiros; controle da venda e da receita; compensação de valores entre 

operadores; controle do horário das partidas e chegadas; controle de passageiros 

por linha, horário, dia; 

 Sistema InfoTrans: cadastramento e controle de linhas, itinerários, pontos de 

abrigo e outros dados geográficos necessários para o sistema de transporte 

coletivo, controle das programações e do traçado das linhas (sistema estrutural e 

local), mantendo o histórico dos dados (frota por pico, tipo de dia e por tipo de 

tecnologia; itinerário por tipo de dia, geração de Ordem de Serviço de Operação –

OSO  e geração de Dados Operacionais Previstos – DOP). 

4.7.1.4 – A análise do sistema de aplicação de multas deverá ser realizada em 

separado e deverá avaliar a eficácia dos processos e procedimentos atuais em 

identificar e reportar de forma sistematizada a qualidade e/ou desvios na prestação 

dos serviços concedidos, tendo em vista as obrigações contratuais e os dispositivos 

do RESAM – Regulamento de Sanções e Multas. Os seguintes elementos deverão 

ser obrigatoriamente analisados no relatório a ser entregue pela Contratada: 

(a) adequação da metodologia para verificação do cumprimento e observância das 

obrigações e requisitos mínimos contratuais e regulamentares (forma de 

verificação, amostra, periodicidade, fonte das informações (empresas, usuários, 
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fiscais), critérios, parâmetros e indicadores utilizados para aferir o desempenho 

das empresas); 

(b) procedimentos para a execução das verificações (tipos de documentos 

utilizados, mão de obra necessária, tempo necessário para execução das 

atividades, modo de aferição das informações);  

(c) adequação dos procedimentos para o reconhecimento e efetiva realização das 

multas e sanções aplicadas (prazos entre a aplicação da multa e efetiva cobrança, 

possibilidade de recursos, procedimentos para apreciação e julgamento de 

recursos interpostos pelas empresas autuadas, percentual de multas aplicadas 

efetivamente cobradas, etc); 

4.7.1.5 – Em sua avaliação, a Contratada poderá realizar, e é desejável que o faça, 

comparação com outros modelos, instrumentos e métodos já reconhecidos de 

monitoramento e fiscalização no setor de transporte coletivo de passageiros. 

FASE 5 

4.8 – (Etapa 5.1) Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e 

obrigações previstas nos contratos e normativos e estimativa dos ganhos 

eventualmente obtidos pelas empresas com os desvios na prestação dos 

serviços outorgados.. 

4.8.1 – (Produto 5.1.1) Verificação, por semestre, para cada empresa 

Concessionária e para cada cooperativa Permissionária, do cumprimento das 

obrigações e requisitos mínimos relacionados à prestação dos serviços e 

apuração de eventuais ganhos financeiros em razão da inobservância desses 

requisitos, durante toda a vigência dos contratos. 

4.8.1.1 – A Contratada deverá apurar, por semestre, para cada Concessionária e 

Permissionária, o cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações, previstos nos 

Contratos de Concessão e Permissão (CLÁUSULA TERCEIRA dos Contratos de 

Concessão, CLÁUSULA QUINTA do Contrato de Concessão da área 4 e CLÁUSULA 

QUARTA dos Contratos de Permissão), seus anexos e aditamentos, e no 

Regulamento de Sanções e Multas - RESAM, apontando e estimando os recursos 

que embora estivessem previstos, não foram empenhados na forma e nos prazos 

contratualmente definidos. 

4.8.1.2 – A Contratada deverá apurar, por semestre, para cada Concessionária e 

Permissionária, o montante pago em multas à SPTRans durante toda a vigência dos 

contratos, discriminando aquelas decorrentes da não observância de cláusulas 

contratuais e aquelas sofridas pelo não atendimento dos padrões estabelecidos no  

RESAM. 

FASE 6 

4.9 – (Etapa 6.1) Finalização das Atividades. 
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4.9.1 – (Etapa 6.1.1) Reunião final para apresentação e validação  dos trabalhos pela 

Contratante. 

4.9.2 - (Etapa 6.1.2) Relatório final com consolidação do escopo total do trabalho. 

 

4.10 – Para os produtos a serem entregues pela Contratada, devem ser considerados 

os seguintes períodos de análise, com exceção dos casos expressamente definidos 

de forma diversa ao longo deste Termo de Referência:  

(a) Contratos de Concessão: o início da vigência dos contratos (21/07/2003) e seu 

encerramento (21/07/2013) conforme previsto nos contratos assinados em 

decorrência da Concorrência Pública 012/2002 (10 anos de vigência); 

(b) Contratos de Permissão: início da vigência dos contratos (18/07/2003) e seu 

encerramento (18/07/2010) conforme previsto nos contratos assinados em 

decorrência da Concorrência Pública 013/2002 (7 anos de vigência), bem como o 

período de vigência das prorrogações dos contratos assinadas com os consórcios 

permissionários em 2010, qual seja 19/07/2010 a 19/07/2013 (3 anos). 

(c) No que se refere à Area 4 de Concessão, as análises devem considerar o 

período compreendido entre o início da vigência do Contrato (13/12/2007) e 

21/07/2013, de modo a compatibilizar a data de corte com os Contratos das 

demais áreas de Concessão. 

4.11 – As verificações serão efetuadas nas unidades das Concessionárias e 

Permissionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por 

Ônibus da Cidade de São Paulo, nas dependências do Sindicato das Empresas – 

SPUrbanus quando indicado pelas Concessionárias e Permissionárias, e nas 

unidades da SPTrans, estendendo-se às suas unidades descentralizadas, se 

necessário, mediante autorização da SPTrans. Os endereços das empresas que 

compõem os Consórcios, incluindo as nomeadas líderes de cada um, estão 

apresentados no Anexo II.  

4.12 – A equipe técnica da Contratada deverá ter conhecimento dos Editais e Anexos 

das Concessões e Permissões do serviço público de transporte coletivo; dos 

contratos em vigor, incluindo seus anexos e Termos de Aditamento; dos 

regulamentos e normativos sobre os serviços, bem como as legislações aplicáveis.   

4.13 – Nos exames e recomendações, a Contratada deverá atentar para os seguintes 

aspectos: 

(a) integridade, imparcialidade e confiabilidade da informação; 

(b) observância da regulamentação dos serviços, das políticas, das normas, dos 

procedimentos e da legislação; 

(c) eficiência, eficácia e produtividade na utilização dos recursos; 

(e) adequação e desempenho dos processos e procedimentos face aos objetivos e 

metas fixados pela SPTrans.   
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4.14 – Metodologia 

4.14.1 – Os trabalhos serão desenvolvidos com a aplicação de técnicas e 

procedimentos de verificação independente usualmente adotados e considerando as 

legislações específicas, às quais a SPTrans está subordinada. 

4.14.2 – A verificação será realizada na extensão e profundidade que permita 

segurança para a emissão de opinião a respeito dos itens relacionados. 

4.14.3 – O planejamento e o cronograma deverão ser discutidos previamente com a 

SPTrans, podendo dar enfoque especial a algum item, sem prejudicar o escopo 

global do trabalho. 

4.15 – Produtos a serem entregues e Cronograma 

4.15.1 – A Contratada fará uma visita de reconhecimento em até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato, com o objetivo de coletar dados e obter as 

informações necessárias para a programação definitiva dos trabalhos. 

4.15.2 – Como resultado dos serviços a serem executados deverão ser entregues os 

produtos descritos no item 4 deste Termo de Referência e apresentados no Anexo – 

Cronograma Físico Financeiro Básico. 

4.15.3 – Os prazos para a apresentação dos produtos acordados estão estabelecidos 

no Anexo – Cronograma Físico Financeiro Básico podendo ser alterados mediante 

prévio entendimento e aprovação da SPTrans. 

4.15.4 – Todos os apontamentos apresentados pela Contratada, sobretudo aqueles 

referentes à revisão dos registros contábeis das empresas operadoras e aqueles 

relacionados ao descumprimento de cláusula contratual, deverão ser 

consubstanciados e devidamente documentados. Não serão aceitos afirmações 

superficiais, evasivas, simplórias, insustentáveis e/ou incompletas. 

5 – ACESSO ÀS CONCESSIONÁRIAS E ÀS INFORMAÇÕES 

5.1 – A equipe técnica da Contratada terá acesso, em qualquer época, às 

Concessionárias e Permissionárias, podendo requisitar informações e 

esclarecimentos que permitam aferir a correta execução desta prestação de serviços. 

Caso sejam necessários outros tipos de informação, ficará a critério da SPTrans fazer 

a solicitação às empresas operadoras. 

5.2 – A equipe técnica da Contratada terá acesso aos dados registrados pela 

SPTrans, referentes ao sistema de transportes, resultantes do processamento das 

informações oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE e do Sistema de 

Integrado de Monitoramento – SIM, bem como os dados referentes às receitas e 

despesas apuradas na Conta Sistema. 

5.2.1 – A SPTrans disponibilizará os seguintes dados oriundos de seu controle: 

(a) Total de passageiros transportados por área, por tipo (pagantes, integrados e 

gratuitos), incluindo a linha USP; 
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(b) Receita tarifária auferida pelos diversos meios (em dinheiro, em passe comum 

e em créditos eletrônicos); 

(c) Informações sobre receitas antecipadas (catraca, ajuste de bordo, cartões de 

estudante, venda de talão zona azul) 

(d) Receitas brutas e líquidas apuradas com a venda de créditos eletrônicos, a 

partir dos diversos canais de comercialização, ainda que não utilizados pelos 

usuários; 

(e) Valores que compõem a remuneração dos operadores (transporte de 

passageiros, substituição de mini e micro-ônibus, renovação da frota, remuneração 

por AVL e validador eletrônico, etc); 

(f) Informações de produção e remuneração referente aos serviços ATENDE e 

linha USP; 

(g) Informações sobre os fatores de ajuste de demanda aplicados aos 

permissionários (integração e gratuidade); 

(h) Valores de multas e sanções aplicadas e outros acertos financeiros; 

(i) Arquivos eletrônicos com informações do SBE e do SIM processados pela 

SPTrans.   

(j) Fluxo de valores registrados na Conta Sistema gerida pela SPTrans, com a 

identificação das fontes e usos dos recursos. 

(k) Arquivos eletrônicos com informações do SBE e SIM processadas pela 

SPTrans; 

(l) Balancetes, balaços patrimoniais, demonstrativos de resultados e outros 

registros contábeis que as empresas Concessionárias e Permissionárias tenham 

apresentado ao longo da vigência dos contratos; 

(m) Estudos qualitativos e quantitativos que subsidiaram os aditivos contratuais 

realizados; 

6 – PRAZOS 

6.1 – A primeira Ordem de Serviço – OS, referente à Fase 1, será emitida em até 30 

(trinta) dias úteis após a assinatura do Contrato. 

6.1.1 – As demais Ordens de Serviço, referentes às Fases 2, 3, 4 e 5, serão emitidas 

em conformidade com o desenvolvimento dos trabalhos e com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias do inicio da execução dos serviços relacionados à respectiva fase. 

6.2 – O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses, contatos da 

emissão da OS. 

6.3 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura. 
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7 – SUPERVISÃO  

7.1 – Todos os trabalhos serão supervisionados pelo Poder Concedente, sendo 

delegado o gerenciamento do contrato à SPTrans.   

7.1.1 – O Diretor-Presidente da SPTrans designará grupo técnico interdepartamental, 

sob a coordenação do Chefe de Gabinete, para acompanhamento e fiscalização do 

Contrato.   

7.2 – O Poder Concedente, junto com a SPTrans, poderá intervir, solicitando 

esclarecimentos e propondo medidas, sempre objetivando garantir o cumprimento de 

prazos e especificações.   

7.3 – É prerrogativa do Poder Concedente, podendo ser delegado à SPTrans, 

solicitar à Contratada, desde que justificada, que proceda a substituição de 

membro(s) de sua equipe técnica.   

7.4 – O Poder Concedente e/ou a SPTrans poderá solicitar reuniões durante toda a 

execução do Contrato.   

8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BÁSICO (Conforme Anexo).   

9 – CONFIDENCIALIDADE  

9.1 – A Contratada se compromete a não usar, revelar, divulgar ou tornar público 

informações confidenciais, dados técnicos, documentos ou quaisquer segredos 

comerciais da SPTrans e que tenha conhecimento em razão do Contrato.   

9.2 – A Contratada se compromete a não reproduzir ou divulgar, por qualquer meio, 

nem permitir o acesso a terceiros de informações confidenciais de que tenha 

conhecimento em razão da prestação dos serviços, velando pelo sigilo dos segredos 

comerciais e/ou industriais, sendo responsável pela adoção de medidas que 

resguardem tal obrigação.   

9.3 – O descumprimento de alguma das condições indicadas nos itens acima será 

considerado como inexecução total do objeto, ficando a Contratada obrigada a pagar 

multa de 10% (dez por cento) do valor contratual à SPTrans, sem prejuízo de 

eventuais medidas com o objetivo de reparação e indenização das perdas e danos 

suportados.   

10 – EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

10.1 – A equipe técnica da Contratada para a execução dos serviços deverá ser 

composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  

(a) 1 (um) Gerente do Projeto, com experiência em verificação independente, com 

formação superior em administração de empresas, ciências contábeis, economia 

ou engenharia; 

(b) 1 (um) Profissional com experiência em verificação independente de 

concessões de serviços públicos, com formação superior em administração de 

empresas, ciências contábeis, economia ou engenharia;   
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(c) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em estudo de Viabilidade 

Econômica Financeira;  

(d) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em projetos de 

Transporte Público Urbano; 

(e) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em Regulação 

Econômica.  

(f) 1 (um) Profissional de nível superior com experiência em Auditoria de Sistemas 

e  Segurança da Informação. 

10.1.1 – O profissional indicado na alínea “a” do subitem 10.1 deverá atuar como 

Gerente do Projeto durante todo o prazo de execução do Contrato.  

10.2 – É vedada a possibilidade de utilização de um único profissional da Equipe 

Mínima para atendimento de mais de uma função.  

10.3 – Os profissionais indicados no subitem 10.1 deverão se apresentar a partir da 

data de emissão da OS – Ordem de Serviço.  

10.3.1 – Durante a execução dos trabalhos, poderá haver substituição de profissional 

indicado por outro com igual ou maior experiência, desde que haja aprovação da 

SPTrans.  

10.4 – A comprovação da experiência profissional deverá ser feita através de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, Contrato de Prestação de Serviços ou 

documento equivalente.  

10.5 – A comprovação da formação acadêmica deverá ser feita através de diploma 

de curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) ou equivalente 

quando se tratar de curso realizado no exterior.  

10.6 – A SPTrans poderá solicitar à Contratada, sempre que julgar necessário, 

documentação que comprove a formação acadêmica ou experiência profissional dos 

profissionais designados para compor a equipe técnica mínima relacionada no 

subitem 10.1 deste Instrumento.  

10.7 – A SPTrans poderá solicitar a Contratada, sempre que julgar necessário, a 

comprovação do vínculo do profissional dos integrantes da Equipe Técnica com a 

empresa Contratada. Esta comprovação poderá ser feita através de cópia da Ficha 

de Registro do empregado, da CTPS, do Contrato de prestação de serviços ou 

documento equivalente.   


