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Introdução 

O Edital de Licitação de Concorrência Pública no 007/2013 relaciona em seu Anexo I no item 4.8 

a verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações previstas nos contratos e 

normativos e estimativa de ganhos eventualmente obtidos pelas empresas com os desvios na 

prestação dos serviços outorgados. 

 

Para atendimento ao edital a EY levantou os contratos de Concessão e Permissão e identificou 

as cláusulas contratuais com previsão de monitoramento por parte da SPTrans e que são  

passíveis de notificações e multas, sendo elas: a cláusula terceira do Contrato de Concessão; a 

cláusula quinta do Contrato de Concessão da área 4 e a cláusula quarta dos Contratos de 

Permissão. 

 

Conforme previsto no edital foi solicitada a documentação suporte do cumprimento das ações 

resultantes do monitoramento, referente ao período entre julho de 2003 e agosto de 2013, para 

verificação da sua aderência às cláusulas do contrato. 

 

A EY fez uma verificação independente, por meio de amostragem, dos dados apurados e 

processados pela SPTrans para o monitoramento dos serviços prestados pelos  

Concessionários e Permissionários durante a vigência de cada Contrato. 

 

As recomendações propostas para cada um dos itens analisados estão descritas nas páginas a 

seguir. 
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Verificação de Requisitos Mínimos 

Contextualização do Modelo Atual 

Fonte: SPTrans 
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De acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital de concorrência pública 007/2013 em 

seu item 4.8.1.1, a EY 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. 
 
O Edital prevê também, em seu item 4.8.1.2, que a EY 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. 

 

Dessa forma, realizamos o entendimento dos contratos de concessão e permissão e 

destacamos as cláusulas passíveis de penalidade no caso de descumprimento. São elas: 

Modelo Atual de Monitoramento 

O detalhamento das cláusulas  acima citadas pode ser observado nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 

deste relatório 

 

Na página seguinte apresentaremos uma tabela com as cláusulas analisadas e a penalidade 

prevista em caso de descumprimento: 

Concessão Concessão - Área 4 Permissão 

Cláusula 3.10 

Cláusula 3.11 

Cláusula 3.14 

Cláusula 3.15 

Cláusula 5.10 

Cláusula 5.11 

Cláusula 5.12 

Cláusula 5.18 

Cláusula 5.12.4 

Cláusula 5.12.5 

Cláusula 5.13 

Cláusula 5.15.3 

Cláusula 5.16 

Cláusula 4.1.4 

Cláusula 4.1.6 

Cláusula 4.1.7.1 

Cláusula 4.1.7.2 

Cláusula 4.2 
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Modelo Atual de Monitoramento 
Quadro Geral 

A seguir detalharemos as cláusulas passíveis de penalidades destacando a área responsável 

pelo monitoramento e a forma com que o controle é realizado. 
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Verificação de Requisitos Mínimos 

Verificações Realizadas 
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Verificações Realizadas 

De acordo com os itens contidos no edital 007/2013 e arquivos disponibilizados pela SPTrans, 

foi verificado o cumprimento dos requisitos mínimos dos contratos de concessão e permissão,  

das obrigações previstas nos contratos e normativos, e da estimativa dos ganhos eventualmente 

obtidos pelas empresas com os desvios na prestação dos serviços outorgados. 

A tabela abaixo apresenta a aderência entre o Edital 007/2013 e as verificações realizadas.  

Apresentaremos nas próximas páginas deste relatório o resultado e detalhamento de cada 

verificação. 

Abaixo é apresentado o resumo dos testes realizados e os resultados obtidos. A seguir 

apresentaremos um detalhamento de cada verificação realizada. 

Indicadores de Monitoramento Verificação

4.8.1.1 - A contratada deverá apurar, por semestre, para cada Concessionária e Permissionária, o 

cumprimento dos requisito 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 

montando 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

Avaliação 1

Avaliação 2

Avaliação 3

Avaliação 4

Avaliação 5

Avaliação 6

Plano de Trabalho - SPTrans 

Edital SPTrans

4.8 - Verificação do cumprimento dos requisitos mínimos e obrigações previstas nos contratos e normativos e estimativa de 

ganhos eventualmente obtidos pelas empresas com os desvios na prestação dos serviços outorgados.

4.8.1 - 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 do contrato.

Contratos
Período da 

Amostra

Ref. Papel de 

Trabalho

Resultado 

dos Testes

Concessão - 3.10

Concessão Área 4 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.18

Permissão - 4.1.4 - 4.1.7.1

2003 a 2013 Avaliação 1 T

Concessão - 3.11.4

Concessão Área 4 - 5.12.4

Permissão - 4.1.7.2

2003 a 2013 Avaliação 2 R

Concessão - 3.11.5 

Concessão Área 4 - 5.12.5
2003 a 2013 Avaliação 3 R

Concessão - 3.14

Concessão Área 4 - 5.15.3

Permissão - 4.2

2003 a 2013 Avaliação 4 T

Concessão - 3.15

Concessão Área 4 - 5.16

Permissão - 4.1.6

2003 a 2013 Avaliação 5 T

Concessão - 3.12

Concessão Área 4 - 5.13

Permissão - 4.1.7.4

2003 a 2013 Avaliação 6 R

R

T

Verificação da Idade Média da Frota

Legenda

Não foram encontradas divergências nas análises efetuadas

Houve divergência nas análises efetuadas

Item

Fase 5 - Contratos de Concessão e Permissão

Verificação de Requisitos Mínimos em Ônibus e 

Garagem 

Verificação da Frota ATENDE

Verificação da Frota Acessível

Verificação da Certificação dos Operadores

Verificação das Operações Especiais
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Os veículos são vistoriados semestralmente pela Superintendência de Engenharia Veicular, 

onde são apontados os itens inconsistentes e o prazo para a sua regularização. Os itens 

analisados, constantes no procedimento de inspeção, são divididos por grupos e podem ser 

verificados nos anexos 6, 7, 8, 9 e 10 deste relatório. 

 

Ao término do semestre, uma classificação é elaborada para apresentação aos Operadores e 

presidência da SPTrans. Não há aplicação de multas em função da má colocação na 

classificação geral. As multas no processo de vistorias são aplicadas somente pela reincidência 

de problema em um item vistoriado ou não apresentação do veículo para vistoria. 

 

As garagens são vistoriadas no início da operação pela Superintendência de Engenharia 

Veicular. Não há periodicidade definida para novas vistorias. As vistorias seguintes ocorrem sob 

demanda, ou seja, quando há um aumento de área na garagem ou mudança na frota. Os 

resultados obtidos com as vistorias em garagens não impactam na classificação geral das 

empresas. 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 

Com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações, desenvolvemos os passos de 

verificação demonstrados a seguir: 

Figura 1: Exemplo de Garagem 



11 

Relatório Final – Fase 5 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 

Concessão Concessão (Área 4) Permissão 

Cláusula 3.10 Cláusulas 5.10, 5.11, 5.12 e 5.18 Cláusulas 4.1.4 e 4.1.7.1 

Contratos e cláusulas analisadas: 

Conforme consta nos itens 4.8.1.1 e 4.8.1.2 do Edital de Licitação de Concorrência Pública no 

007/2013, para realização da verificação, solicitamos os documentos de vistorias em ônibus e 

garagens do período de 2003 a 2013.  
 

Recebemos os “Relatórios de Vistorias Mecânicas” dos veículos, realizadas no período de 2003 

a 2013. No relatório estão presentes os itens vitoriados e os itens que resultaram em penalidade 

para a concessionária/permissionária. Confrontamos a quantidade de multas de vistorias 

aplicadas pela Superintendência de Engenharia Veicular com a quantidade de multas 

constantes no sistema RESAM, com o objetivo de verificar se as multas foram devidamente 

registradas e obtivemos os seguintes resultados: 
 

Plano de Teste e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores utilizados para o monitoramento de inspeção de requisitos 

mínimos. 

Comentário EY: Indicadores identificados em conjunto com Superintendência de Engenharia 

Veicular 
 

P 2- Solicitar indicadores de monitoramento do período de 2003 a 2013. 

Comentário EY: Indicadores solicitados para as áreas de inspeção veicular 
 

O 3- Verificar se houve incidência de multas para os indicadores relacionados à verificação de 

requisitos mínimos (Ônibus e Garagens). 

Comentário EY: Verificamos a ocorrência de aplicação de multas resultantes das vistorias 

realizadas pela SPTrans e sua aderência aos registros de multas no RESAM. 

  

 

Nossa verificação considerou 100% das ocorrências (durante período de 2003 a 2013) 

relacionadas ao cumprimento dos requisitos mínimos para veículos. 

Para as ocorrências referentes ao cumprimento dos requisitos mínimos de garagens, nossa 

verificação se restringiu a 69 multas processadas. Esta limitação de escopo se deu pela forma 

de gerenciamento e arquivamento feito pela SPTrans destes documentos. Realizado de maneira 

manual e utilizando uma forma de classificação genérica, ele impossibilita a identificação e 

verificação na totalidade das multas. As 69 multas verificadas foram as ocorrências encontradas 

e nos passadas pela SPTrans. 
 

A seguir apresentamos o detalhamento da análise referente à fiscalização do cumprimento dos 

requisito mínimos dos veículos e garagens em operação. 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 
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Ônibus 
 

O processo de verificação de requisitos mínimos em ônibus é realizado pela Superintendência 

de Engenharia Veicular. Semestralmente toda a frota da SPTrans é vistoriada. O detalhamento 

do processo de vistoria pode ser observado no produto da Fase 4 deste trabalho.  

 

Em caso de reprovação são emitidos BI’s para penalização. Os BI’s são digitados pela área de 

engenharia no RESAM para que a multa seja processada. No RESAM, existem códigos 

dedicados ao processo de vistoria, que mudam conforme a portaria vigente. São eles: M30-M64-
G44-G50. Abaixo um histórico das mudanças nos códigos até a portaria em vigor: 

 

PORTARIA 111/2003 

M30 - Manter nos pontos terminais, veículo com motor funcionando por tempo superior a 10 

(dez) minutos. Multa R$ 90,00 R$ 180,00 Imediato 30 dias. 

G44 - Deixar de trafegar por corredores, faixas de rolamento seletivas, exclusivas ou segregadas 

não obedecendo à determinação da SMT ou SPTrans, mesmo que a via faça parte do itinerário. 

Multa R$ 180,00 R$ 360,00 Imediato 45 dias. 

G50 - Deixar de cumprir Aviso, Memorando, prazo estabelecido na Intimação ou Comunicado da 

SMT ou SPTrans, recebidas com antecedência necessária para o seu cumprimento. Multa R$ 

180,00 R$ 360,00 Imediato 45 dias. 

M64 - Operador não apresentar a quantidade de veículos para a inspeção de frota e para 

repasse Multa R$ 90,00 R$ 180,00 Imediato 30 dias Nota: A penalização a ser aplicada está 

condicionada com a quantidade de veículos não apresentados.  

 

PORTARIA 097/2005 

M30 - Deixar de apresentar veículo para a inspeção de frota Multa R$ 180,00 R$ 360,00 

Imediato 90 dias. 

G44 - Veículo reprovado na inspeção de frota, reincidir em reprovação na reinspeção Multa R$ 

360,00 R$ 720,00 Imediato 180 dias. 

G50 - Qualquer um dos componentes da tripulação do veículo abandonar posto de serviço multa 

R$ 360,00 R$ 720,00 Imediato 180 dias. 

G35 - Deixar de cumprir Aviso, Ofício, Intimação, Comunicação, Notificação, Carta ou prazos 

estabelecidos pela SPTrans Multa R$ 360,00 R$ 720,00 Imediato 180 dias. 

M64  - Código extinto pela portaria. 

 

PORTARIA 168/2007 (Portaria em vigor atualmente) 

M30 - Deixar de apresentar veículo para a inspeção de frota Multa R$ 180,00 R$ 360,00 

Imediato 90 dias. 

G44 - Veículo reprovado na inspeção de frota, reincidir em reprovação na reinspeção Multa R$ 

360,00 R$ 720,00 Imediato 180 dias. 

G50 - Qualquer um dos componentes da tripulação do veículo abandonar posto de serviço multa 

R$ 360,00 R$ 720,00 Imediato 180 dias. 

G35 - Deixar de cumprir Aviso, Ofício, Intimação, Comunicação, Notificação, Carta ou prazos 

estabelecidos pela SPTrans Multa R$ 360,00 R$ 720,00 Imediato 180 dias. 

M64 - Código extinto pela portaria. 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 
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Com base nos documentos fornecidos referentes às vistorias de veículos verificamos que os 

procedimentos de vistoria estão sendo seguidos pela Superintendência de Engenharia Veicular, 

no entanto, ao compararmos a quantidade de multas aplicadas pela área com a quantidade de 

multas registradas no RESAM, identificamos divergências nos quantitativos de multas, conforme 

tabela abaixo: 

 

 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 

 
Os dados disponibilizados acima não possuem abertura por área. 

 

 

A área de engenharia, responsável pelo controle da aplicação de multas relacionadas a 

inspeção veicular destacou os motivos abaixo para as divergências encontradas: 
 

1- Cancelamento dos Boletins de Infração (BI) e possíveis erros de lançamento. 

 

Segundo a SPTrans, cancelamentos de BI’s e erros de lançamentos podem ser  gerados pela 

falta de consistência e integração sistêmica entre as áreas, que possuem conceitos e 

parâmetros de controle diferenciados. Para o  caso de cancelamento do BI, a área de 

engenharia (responsável pelo preenchimento e integração do BI no RESAM), não é informada 

dos cancelamentos, fazendo com que seu controle fique defasado com relação aos registros no 

sistema.  
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2- Alteração dos códigos no RESAM . 

 

A cada alteração de portaria é realizada uma atualização nos códigos do RESAM. Com as 

mudanças, códigos que eram dedicados a um tipo de infração podem passar a ser utilizados por 

outra área completamente distinta, resultando na dificuldade em conciliar as quantidades. 

Abaixo listamos os problemas encontrados em função das alterações nos códigos que reforçam 

as divergências encontradas na análise: 

 

O código G50 permanece ativo, mas com escopo alterado pela portaria 097/2005. Antes da 

portaria se referia a um descumprimento de avisos da SPTrans que pode ser emitido por 

diversas áreas da empresa e posteriormente, passou a ser uma penalidade para a tripulação do 

veículo que abandonasse o posto de trabalho, item de utilização exclusiva da fiscalização. 

O código M64 foi extinto pela portaria 097/2005. Contudo, nota-se algumas divergências e 

apontamentos deste código após 2005, inclusive com problemas de superposição ao código 

M30, em especial no ano de 2006 quando a engenharia não emite o M30 que é apontado no 

RESAM e por outro lado emite M64 não computado pelo RESAM. Desta forma, é possível 

verificar que houve uma fase de transição no período de 2005 a 2007, quando foi publicada a 

portaria 168/07 que está em vigor até hoje.  

 

Os códigos utilizados atualmente pela Superintendência de Engenharia Veicular são o M30 e o 

G44. Conforme o texto das portarias (página anterior) verificamos que houve, também, mudança 

de escopo dos mesmos após a publicação da portaria 097/05. Portanto, no período de 2003 a 

2005 estes códigos eram referentes às penalidades operacionais, emitidas exclusivamente pela 

fiscalização. É importante destacar também que no período de 2010 a 2014, para os referidos 

códigos, as divergências são mínimas em relação a quantidade de veículos vistoriados. Isto se 

deve ao  desenvolvimento e implantação do módulo de inspeção veicular no  sistema Infotrans 

que permite o controle e rastreamento de todos os parâmetros envolvidos no processo de 

inspeção da frota de ônibus municipal. 

 

Na página seguinte deste relatório detalhamos graficamente os valores das multas processadas 

no período de 2003 a 2013 para os códigos G44, G50, M30 e M64, conforme dados extraídos do 

sistema RESAM. 

 

Em função das divergências identificadas no controle realizado pela área de Engenharia 

Veicular destacados acima, consideramos para a elaboração do gráfico os valores do RESAM, 

que representam as multas de fato processadas no sistema. 

 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 
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Considerando as divergências encontradas e a defasagem do controle da Engenharia Veicular 

da SPTrans em relação aos registros de multas no RESAM, recomendamos: 

 

1- A revisão na base de dados da área de engenharia para adequação aos dados contidos no 

RESAM. 

 

2- A integração sistêmica entre os sistemas Infrotrans e RESAM para que o status dos BI’s 

emitidos pela área de Engenharia Veicular sejam compartilhados em ambas as áreas, mitigando 

o risco de divergência de informações entre as áreas. 
 

3- O desenvolvimento de um relatório semestral dedicado ao tema, com valores e quantidade de 

multas processadas por empresa, e devidamente verificado e aprovado pela liderança da área 

de Engenharia Veicular e da SPTrans. 

 

A seguir apresentamos o detalhamento da análise referente à fiscalização do cumprimento dos 

requisitos mínimos de contrato das  garagens dos operadores. 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 

Nota 1 -  Valores Nominais consolidados de Concessionários e Permissionários 
Figura 2: Valor Total de Multas Pagas por Ano 
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Garagem 
 

Com base nos documentos fornecidos referentes às vistorias em garagens, não encontramos 

Relatório de Vistoria para três das 43 garagens vistoriadas pela Superintendência de Engenharia 

Veicular.  Observamos que, para os 40 relatórios fornecidos, todos indicavam a necessidade de 

aplicação de penalidades para descumprimentos de obrigações. Não foi possível porém, 

evidenciar a aplicação e envio das multas resultantes destas vistorias para 39 deles. A 

documentação comprobatória não foi encontrada pela SPTrans. Segundo a própria SPTrans, a 

forma de arquivamento dos processos e a maneira de aplicação e envio das multas (através de 

carta) impossibilita verificar se todas as garagens foram devidamente multadas pelas 

pendências apresentadas no Relatório de Vistoria. Abaixo apresentamos um sumário das 

garagens e o resultado apontado nos relatórios de verificação em garagens, realizado pela 

Superintendência de Engenharia Veicular: 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 

Sim – Relatório de Vistoria encontrado 

Não – Relatório de Vistoria não encontrado 

P Multa aplicada 

O Multa não encontrada 

 

X Não Aplicável 
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Os valores referentes à aplicação de multas por descumprimento nos itens básicos de garagem 

são aplicados pelo código G35 do RESAM, no entanto, este código diz respeito ao 

descumprimento de solicitação por parte do operador. Como as cobranças das pendências são 

realizadas via carta, caso o operador não responda à solicitação da SPTrans, a multa é 

enquadrada no código G35, juntamente com todas as solicitações não respondidas pelo 

operador, independente do tema. 

 

Por este motivo, não foi possível obter 100% da amostra de multas aplicadas. Foram levantados 

69 casos via seleção direcionada. Deste total, observamos que todas as multas foram 

devidamente aplicadas pela SPTrans. 

 

Considerando as divergências encontradas e a dificuldade de identificação dos apontamentos 

de descumprimento de requisitos mínimos das garagens, recomendamos: 

 

1- A criação de um código exclusivo no RESAM dedicado a multas relacionadas a pendências 

em garagens, para que seja mantido o histórico de penalidades para o tema. 

 
2- A revisão do processo de arquivamento dos documentos relacionados ao tema “Vistoria em 

Garagens”, facilitando na busca por documentos em eventuais solicitações externas. 

Avaliação 1 
Verificação de Requisitos Mínimos - Ônibus e Garagens 
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As cláusulas 3.11.4, 5.12.4 e 4.1.7.2 dos contratos de permissão e concessão são referentes à 

acessibilidade dos veículos da frota e sua fiscalização está sob responsabilidade da Gerência de 

Administração do Cadastro de Frota e dos Operadores e Condutores da SPTrans. 
 

Após vistoria de inclusão realizada pela Superintendência de Engenharia Veicular, os veículos 

são cadastrados no sistema Infotrans. A vistoria dos veículos (frota total) acontece 

semestralmente e nela são verificados os itens obrigatórios, conforme especificações da portaria 

no 260, de 12 de Julho de 2007, bem como o Decreto no 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, e as 

normas NBR 15.570, de 20 de Fevereiro de 2009,NBR 15.646, de 15 de dezembro de 2008 e 

NBR 14022, de 18 de fevereiro de 2009. 

 

Os dados dos veículos cadastrados são controlados através do sistema Infotrans. 

Em 31 de dezembro de 2014 eram 9.748 veículos acessíveis no município de São Paulo. No 

gráfico abaixo podemos acompanhar a evolução desse número no período de 2003 a 2013. 

Figura 3: Evolução da quantidade de veículos acessíveis 

Fonte: Infotrans 

Avaliação 2 
Verificação da Frota Acessível 
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Com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações para a frota acessível, 

desenvolvemos os passos de verificação demonstrados a seguir: 

 

 

Avaliação 2 
Verificação da Frota Acessível 
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Após as reuniões de entendimento com a gerência de Administração do Cadastro de Frota e dos 

Operadores e Condutores, responsáveis pelo monitoramento dos itens referentes a veículos 

acessíveis, solicitamos a documentação com a evolução do número de veículos acessíveis do 

período para confronto com as obrigações exigidas nas cláusulas da tabela acima, constantes 

nos contratos de concessão e permissão. Abaixo os resultados obtidos na verificação: 

 

Plano de Teste e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores utilizados para o monitoramento. 

Comentário EY: Indicadores identificados com a gerência de Administração do Cadastro de 

Frota e dos Operadores e Condutores 
 

P 2- Solicitar indicadores de monitoramento do período de 2003 a 2013. 

Comentário EY: Indicadores solicitados e recebidos 
 

P3- Verificar se houve incidência de multas para os indicadores relacionados à ausência de 

veículos acessíveis 

Comentário EY: Verificamos que não houve aplicação de multas pela SPTrans uma vez que as 

cláusulas 3.11.4 (Concessão), 5.12.4 (Concessão Área 4) e 4.1.7.2 (Permissão) foram cumpridas 

pelas empresas no período analisado 

 

Na tabela abaixo observamos que  a cláusula foi cumprida pelas empresas no período analisado. 

 
 

 

 

 

 

 

Adicionalmente observamos que, apesar de disponibilizar os veículos acessíveis conforme 

definido nas cláusulas analisadas do contrato, durante o processo de fiscalização diário da 

SPTrans foram identificadas irregularidades na disponibilização destes veículos na operação. 

Estas multas estão relacionadas aos requisitos mínimos de acessibilidade e somaram um total 

de 4.267 multas, no período de 2003 a 2013, totalizando o valor de R$ 2.909.520,00. 
 

Na página seguinte deste relatório apresentamos o detalhamento da análise referente ao 

cumprimento das obrigações para a frota acessível: 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Concessão Concessão (Área 4) Permissão 

Cláusula 3.11.4 Cláusula 5.12.4 Cláusulas 4.1.7.2 

Contratos e cláusulas analisadas: 

Avaliação 2 
Verificação da Frota Acessível 
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As linhas da SPTrans são controladas pela área de Planejamento através da Ordem de Serviço 

de Operação (OSO). Cada linha possui uma OSO, que determina o itinerário a ser percorrido, a 

quantidade e tecnologia dos veículos que vão atender a linha, os horários programados, 

quantidades de partidas, entre outros. A OSO determina também a quantidade de veículos 

acessíveis necessária, no entanto, a OSO não determina exatamente os veículos/prefixos 

acessíveis que irão atuar no trajeto, ou seja, se a OSO exige 10 veículos a empresa pode 

cumprir a determinação utilizado qualquer um de seus veículos acessíveis. Não há necessidade 

de que sejam sempre os mesmos. Dessa maneira, existe o risco também de a empresa não 

disponibilizar nenhum veículo para a linha no dia, o que não quer dizer que ela não tenha a frota 

necessária para cumprimento da cláusula. Nos casos onde a empresa não cumprir, cabe a 

fiscalização da SPTrans verificar e penalizar. 

 

Quando penalizada, a empresa é enquadrada no código GR15, da portaria 168/07 e deve pagar 

uma multa de R$ 720,00 (R$ 1.440,00 em caso de reincidência). No período analisado, de 2003 

a 2013, verificamos  que foram aplicadas 4.267 multas, totalizando o valor de R$ 2.909.520,00. 

Este valor representa o total das 4.267 multas, após o julgamento que define o valor final de 

cada irregularidade.  
 

Sendo assim, não identificamos inconsistências na verificação realizada. Os anos verificados 

apresentaram a quantidade de veículos acessíveis exigida por linha, conforme previsto nas 

cláusulas 3.11.4 (Concessão), 5.12.4 (Concessão Área 4) e 4.1.7.2 (Permissão). 

 

Avaliação 2 
Verificação da Frota Acessível 
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Com base na documentação recebida, verificamos que as cláusulas 3.11.4 (Concessão), 5.12.4 

(Concessão Área 4) e 4.1.7.2 (Permissão), que determinam a existência de ao menos um 

veículo adaptado por linha, estão atualmente sendo cumpridas pelos operadores.  

 

Através da ficha de inspeção “C”, constante nos procedimento de inspeção de engenharia, os 

itens de acessibilidade da frota são inspecionados, sempre obedecendo as especificações da 

portaria no 260, de 12 de julho de 2007, bem como o Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 

2004, e as normas NBR 15.570, de 20 de fevereiro de 2009, e NBR 15.646, de 15 de dezembro 

de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os veículos acessíveis também passam por inspeções semestrais e amostrais.  
 

Não houve incidência de multas no período analisado, conforme confirmação escrita pela área 

responsável (Gerência de Administração do Cadastro de Frota e dos Operadores e Condutores). 
 

Em 31 de dezembro de 2013 a SPTrans contava com 9.748 veículos adaptados, de um total de 

14.639 veículos (67%). Sendo assim, para que a frota esteja em atendimento ao Decreto 

Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, é necessário que o restante da frota seja adaptada 

até 31/12/2014. 

Figura 4: Check List “C” - Acessibilidade 

Avaliação 2 
Verificação da Frota Acessível 
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As cláusulas 3.11.4, 5.12.4 e 4.1.7.2 dos contratos de concessão são referentes à acessibilidade 

dos veículos da frota e estão sob responsabilidade da Gerência de Administração do Cadastro 

de Frota e dos Operadores e Condutores da SPTrans. A frota ATENDE também está suscetível 

ao atendimento das obrigações mínimas e é vistoriada semestralmente. 
 

Os dados dos veículos cadastrados são controlados através do sistema Infotrans 

 

Em 31 de dezembro de 2013 eram 388 veículos da frota ATENDE no município de São Paulo. 

No gráfico abaixo podemos acompanhar a evolução desse número no período de 2003 a 2013. 

Avaliação 3 
Verificação da Frota ATENDE 

Figura 5: Evolução da quantidade de veículos ATENDE 

Com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações para a frota ATENDE para os 

concessionários, efetuamos os procedimentos apresentados a seguir. 

Fonte: Infotrans 
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Após as reuniões de entendimento com a gerência de Administração do Cadastro de Frota e dos 

Operadores e Condutores da SPTrans, responsáveis pelo monitoramento dos itens referentes a 

veículos ATENDE, solicitamos a documentação com a evolução do número de veículos no 

período para confronto com as obrigações exigidas nas cláusulas da tabela acima, constantes 

nos contratos de concessão. Abaixo os resultados obtidos na verificação: 
 

Plano de Teste e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores utilizados para o monitoramento. 

Comentário EY: Indicadores identificados com a gerência de Administração do Cadastro de 

Frota e dos Operadores e Condutores 
 

P 2- Solicitar indicadores de monitoramento dos veículos ATENDE do período de 2003 a 2013. 

Comentário EY: Indicadores solicitados e recebidos 
 

P3- Verificar se houve incidência de multas para os indicadores relacionados ausência de 

veículos acessíveis 

Comentário EY: Verificamos que não houve aplicação de multas uma vez que as cláusulas 

3.11.5 (Concessão) e 5.12.5 (Concessão- 4) foram cumpridas pela empresas no período 

analisado. 
 

P4- No caso de incidência de multas, verificar se os valores foram devidamente cobrados pela 

SPTrans. 

Comentário EY: N/A 
 

A seguir apresentamos o detalhamento da análise referente ao cumprimento das obrigações 

para a frota ATENDE: 

 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Não identificamos inconsistências na análise efetuada. Os anos verificados apresentaram a 

quantidade de veículos exigida (ao menos um por empresa), conforme previsto nas cláusulas 

3.11.5 (Concessão) e 5.12.5 (Concessão Área 4). 

Concessão Concessão (Área 4) Permissão 

Cláusula 3.11.5 Cláusula 5.12.5 
Não consta cláusula sobre o 

tema no contrato 

Contratos e cláusulas analisadas: 

Avaliação 3 
Verificação da Frota ATENDE 
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De acordo com as cláusulas 3.14, 5.15.3 e 4.2 constantes nos contratos de concessão e 

permissão, existe a obrigatoriedade de obtenção, por parte dos operadores, da certificação 

ambiental e certificação de qualidade (Qualidade - ISO/FDIS-9-000-2000 e Ambiental - NBR 

ISO/14.000). 

 

As cláusulas citadas acima prevêem que a certificação deverá ser obtida no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) meses, contados a partir da aprovação do plano pelo órgão regulador previsto no 

artigo 30 da Lei no 13.241/01 (conforme descrição abaixo). 

 

Lei 13.241/01 

Art. 30 - Para a regulação do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, o Poder 

Público deverá instituir, mediante lei específica, órgão regulador vinculado orçamentária e 

administrativamente à Secretaria Municipal de Transportes. 

 

Parágrafo único - Em cada região do Subsistema Local haverá representação de usuários, 

relativa aos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, a ser 

regulamentada em decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações, para cada empresa concessionária, 

realizamos os seguintes procedimentos: 

Avaliação 4 
Verificação da Certificação - Ambiental e Qualidade 

Figura 7: Certificações de Qualidade - ISO/FDIS-9-000-2000 e Ambiental - NBR ISO/14.000 
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Após as reuniões de entendimento com a Superintendência de Controle de Concessões e 

Permissões, responsáveis pelo monitoramento dos itens referentes às certificações dos 

operadores (Qualidade - ISO/FDIS-9-000-2000 e Ambiental - NBR ISO/14.000), solicitamos a 

documentação apresentada pelos operadores no período para confronto com as obrigações 

exigidas nas cláusulas da tabela acima, constantes nos contratos de concessão. Abaixo os 

resultados obtidos na verificação: 

 

Plano de Teste e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores utilizados para o monitoramento. 

Comentário EY: Indicadores identificados com a gerência de Administração do Cadastro de 

Frota e dos Operadores e Condutores 

 

P 2- Solicitar indicadores de monitoramento de certificação dos operadores do período de 2003 

a 2013. 

Comentário EY: Indicadores solicitados e recebidos 

 

O 3- Verificar se os operadores possuem os certificados exigidos em contrato.. 

Comentário EY: Verificamos que estão pendentes 11 dos 90 certificados necessários 

 

O4- Verificar se houve incidência de multas para os operadores que não apresentaram os 

certificados de qualidade e ambiental 

Comentário EY: Verificamos que em 3 dos 11 casos mencionados houve aplicação de multa 

para o operador. Todas as cobranças são realizadas formalmente através de carta da SPTrans 

enviada para os operadores. Caso não haja retorno, as penalidades são enquadradas no código 

G35 do RESAM, juntamente com todo e qualquer descumprimento de solicitações diversas, 

impossibilitando o controle via sistema das multas processadas para as diversas cláusulas do 

contrato. 

 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Avaliação 4 
Verificação da Certificação - Ambiental e Qualidade 

Concessão Concessão (Área 4) Permissão 

Cláusula 3.14 Cláusula 5.15.3 Cláusulas 4.2 

Contratos e cláusulas analisadas: 
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Verificamos que 11 garagens não possuem os certificados necessários (tabela abaixo). Como 

não há código no RESAM dedicado a multa para esta cláusula, as penalidades estão 

enquadradas no código G35 (Deixar de cumprir Aviso, Ofício, Intimação, Comunicação, 

Notificação, Carta ou prazos estabelecidos pela SPTrans). O valor para essas multas é de 

R$360,00. Três dos 11 casos analisados houve a aplicação da multa. Para os 8 casos restantes 

não identificamos aplicação de multa, que seria de R$ 2.500,00. 

Avaliação 4 
Verificação da Certificação - Ambiental e Qualidade 

Os 79 certificados restantes foram encaminhados, sendo que verificamos que 27 certificados 

estão com a data de vencimento expirada, no entanto, a cláusula contratual não obriga  a sua 

renovação pelos operadores. 

 

Recomendamos a revisão da cláusula contratual referente à certificação, deixando claro a 

exigência de renovação dos certificados e periodicidade de cobrança e penalidade em caso de 
não apresentação dos documentos exigidos. 

 

Recomendamos ainda uma revisão no processo de classificação da penalidade relacionada à 

não apresentação dos certificados. Atualmente as penalizações estão centralizadas no código 

G35 do RESAM, juntamente com outras penalidades referentes a questões administrativas, 

impossibilitando a manutenção das multas por descumprimento das exigências de certificação 

ambiental e de qualidade e levantamento automático de informações. 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 
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As cláusulas 3.15, 5.16 e 4.1.6 dos contratos de concessão e permissão são referentes ao 

cumprimento das determinações do Poder Concedente para atendimento das Operações 

Especiais. 

 

Os contratos de concessão e permissão definem Operações Especiais, o atendimento aos 

seguintes  eventos pré-programados: “Operação Fórmula 1” e “Operação Carnaval” 

Avaliação 5 
Verificação das Operações  Especiais - Carnaval e Fórmula 1 

Figura 8: Cadernos Operacionais – Formula 1 e Carnaval 

Com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações, desenvolvemos os passos a seguir: 
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Após as reuniões de entendimento com a diretoria operacional, responsável pelo monitoramento 

dos itens referentes a operações especiais, constantes na cláusula terceira do Contrato de 

Concessão, solicitamos a documentação de controle do período de 2003 a 2013. 
 

Plano de Teste e Resultados 
 

P 1- Identificar os indicadores utilizados para o monitoramento. 

Análise EY: Indicadores identificados com as áreas responsáveis. 
 

P 2- Solicitar indicadores de monitoramento das “Operações Especiais” do período de 2003 a 

2013. 

Comentário EY: Indicadores solicitados. Não foram encaminhados os documentos de 2003  

para a operação carnaval. 
 

O 3- Verificar se houve incidência de multas para os indicadores relacionados a operações 

especiais 

Comentário EY: Não identificamos inconsistências nos documentos recebidos, exceto nos 

casos dos documentos de 2003 para a operação especial carnaval, que segundo a área 

responsável, não foram localizados. 
 

P 4- No caso de incidência de multas, verificar se os valores foram devidamente cobrados pela 

SPTrans. 

Comentário EY: N/A 
 

A seguir apresentamos o detalhamento da análise referente ao cumprimento das obrigações 

para operações especiais: 

 

P Conforme - O Não Conforme - X Não Aplicável 

Concessão Concessão (Área 4) Permissão 

Cláusula 3.15 Cláusula 5.16 Cláusulas 4.1.6 

Contratos e cláusulas analisadas: 

Avaliação 5 
Verificação das Operações  Especiais - Carnaval e Fórmula 1 
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Fórmula 1 

 

Obtivemos os cadernos operacionais do período de 2003 a 2013 da operação especial “Fórmula 

1” e não identificamos inconsistências na análise efetuada, no entanto, verificamos que não há 

um procedimento oficial formalizado para o processo, com a definição dos documentos mínimos 

obrigatórios e fluxo de aprovação da liderança previamente definido. Não conseguimos material 

com a evidência de aprovação dos cadernos operacionais. 

 

Carnaval 

 

Obtivemos os cadernos operacionais do período de 2004 a 2013 da operação especial 

“Carnaval” e não identificamos inconsistências na análise efetuada, no entanto, verificamos que 

não há um procedimento oficial formalizado para o processo, com a definição dos documentos 

mínimos obrigatórios e fluxo de aprovação da liderança previamente definido. Não localizamos 

material com a evidência de aprovação dos cadernos operacionais.  

Adicionalmente, não recebemos a documentação referente ao ano de 2003. 

 
Recomendamos a criação de um procedimento operacional para as Operações Especiais 

“Carnaval” e “Fórmula 1”, com a definição dos documentos obrigatórios e um fluxo de aprovação 

da liderança da SPTrans, deixando o processo devidamente formalizado e com rastreabilidade 

de aprovação. 

Avaliação 5 
Verificação das Operações  Especiais - Carnaval e Fórmula 1 
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Os contratos de concessão e permissão estabelecem a idade média permitida da frota, 

considerando uma idade máxima para os seus veículos. A partir da informação de evolução da 

frota fornecida pela a SPTrans, verificamos a idade dos veículos e idade média, por semestre 

para os veículos de cada empresa concessionária e permissionária. 

 

As idades máximas para os veículos e idade média da frota para os contratos de concessão e 

permissão, são: 

Avaliação 6 
Verificação da Idade da Frota 

Concessão Concessão (Área 4) Permissão 

Cláusula 3.12 Cláusula 5.13 Cláusula 4.1.7.1 

Contratos e cláusulas analisadas: 

Contrato Idade Máxima Idade Média 

Concessão (Área 4) 10 anos 5 anos 

Concessão (Demais áreas) 10 anos 5 anos 

Permissão 
10 anos para ônibus e 7 anos para Mini ou 

micro-ônibus e demais veículos autorizados 
N/A 

Área 4 de Concessão 

Verificamos a idade dos veículos com base no seu ano de chassi e tendo como referência  os 

últimos dias de cada semestre (30 de junho e 31 de dezembro). O Início das operações da área 

4 foi 17 de dezembro de 2007, desta maneira, para considerarmos um período (semestre) 

completo, consideramos como primeiro período para verificação o dia 30 de junho de 2006. Da 

mesma maneira, considerando o fim  da operação do contrato analisado em 31 de outubro de 

2013, consideramos para último período de verificação o dia 30 de junho de 2013.É importante 

ressaltar que as cláusulas referentes a idade da frota não se aplicam para Trólebus. Desta 

maneira, nossa verificação não considerou este tipo de veículo. 

 

A tabela abaixo relaciona a quantidade de veículos em operação com idade superior ao 

permitido pelo contrato e a idade média da frota e considerando as premissas acima: 

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Veículos com idade 

avançada (Unidades)
89 748 3 749 0 758 0 757 19 756 0 769 0 772 0 807 0 830 0 856 0 843

Média de idade da 

frota (anos)

30/06 31/12 30/06 31/12 30/06

5,41 3,84 4,07 4,04

30/06 31/12 30/06 31/12

2013

4,92 5,61 5,40 5,47 5,39

31/12 30/06

2008 2009 2010 2011 2012

4,96 6,25
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O Contrato de Concessão da área 4 prevê, em caso de descumprimento das obrigações 

referentes à idade da frota, multa diária de R$ 250,00, por veículo, por até 90 dias de atraso no 

cumprimento das obrigações e multa diária de R$ 500,00 por veículo após 90 dias de atraso e 

enquanto perdurar o descumprimento das obrigações. 

 

Considerando as premissas para o valor de multa estabelecidas no Contrato de Concessão e as 

premissas utilizadas para o cálculo da idade dos veículos, verificamos, por semestre o valor total 

da multa estimada pela decorrência deste descumprimento. 

Avaliação 6 
Verificação da Idade da Frota 

É importante ressaltar que a SPTrans considera para monitoramento de idade de frota somente 

no último dia do ano. Desta maneira, o último descumprimento detectado em seu monitoramento 

foi o referente a 30 de junho de 2010, uma vez que não existiam, conforme informação 

disponibilizada, veículos com idade superior a 10 anos em operação no último dia dos outros 

anos de operação. 

Demais Áreas de Concessão (1, 2, 3, 5, 6 , 7 e 8) 

Verificamos a idade dos veículos com base no seu ano de chassi e tendo como referência  os 

últimos dias de cada semestre (30 de junho e 31 de dezembro). O Início das operações das 

áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 foi 02 de outubro de 2003, desta maneira, para considerarmos um 

período (semestre) completo, consideramos como primeiro período para verificação o dia 30 de 

junho de 2004. Da mesma maneira, considerando o fim  da operação do contrato analisado em 

31 de julho de 2013, consideramos para último período de verificação o dia 30 de junho de 2013. 

 

As tabelas abaixo relacionam a quantidade de veículos em operação com idade superior ao 

permitido pelo contrato, por empresa concessionária (área de concessão) e considerando as 

premissas acima: 

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Área 1 26         849     1            866     32         858     22         849     145       848     81         869     119       884     8            869     14         889     -        888     

Área 2 19         1.205 4            1.253 28         1.238 -        1.242 151       1.233 14         1.225 -        1.269 -        1.270 -        1.304 -        1.268 

Área 3 180       1.153 94         1.257 122       1.188 115       1.182 325       1.182 271       1.259 493       1.252 213       1.167 112       1.249 -        1.199 

Área 5 71         909     32         850     73         849     73         859     266       816     223       854     145       918     90         889     -        837     -        856     

Área 6 242       1.237 100       1.237 88         1.265 66         1.244 188       1.220 63         1.224 157       1.257 91         1.261 71         1.267 -        1.261 

Área 7 109       1.669 31         1.633 70         1.593 70         1.589 64         1.529 18         1.513 210       1.550 140       1.667 132       1.724 1            1.604 

Área 8 31         898     4            868     22         887     22         818     84         826     52         818     69         802     12         807     25         825     7            801     

31/12

Veículos 

com idade 

avançada 
(unidades)

30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06

2004 2005 2006 2007 2008
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Os Contratos de Concessão das áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 preveem uma idade média máxima da 

frota de 5 anos, considerando, inicialmente, uma tabela progressiva, conforme detalhado abaixo:   

Avaliação 6 
Verificação da Idade da Frota 

Ano Idade Média Máxima (anos) 

1 7,0  

2 6,5 

3 6,0 

4 5,5 

5 5 

De acordo com os contratos de concessão a idade média da frota deve ser calculada 

respeitando a tabela acima no início do ano, contado da data de assinatura do contrato. Desta 

maneira, considerando que a data de assinatura dos contratos foi 02 de outubro de 2003, 

verificamos a idade média da frota, anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2004 até 1º de 

janeiro de 2013, uma vez que o fim da operação do contrato analisado se deu em 31 de julho de 

2013. A tabela abaixo apresenta a idade média da frota verificada por empresa concessionária 

(área de concessão): 

       : Idade média da frota acima do permitido 

Os contratos de concessão das áreas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, não especificam multas para o 

descumprimento das obrigações relacionadas à idade da frota. 

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Área 1 -        881     -        881     -        884     -        904     -        904     -        912     -        927     -        930     -        940     

Área 2 -        1.269 -        1.267 37         1.259 37         1.259 -        1.285 -        1.250 -        1.250 -        1.247 -        1.244 

Área 3 -        1.198 -        1.198 -        1.193 -        1.213 -        1.236 -        1.147 -        1.233 -        1.216 -        1.246 

Área 5 -        843     -        843     -        849     -        844     -        833     -        842     -        814     -        813     -        813     

Área 6 -        1.270 -        1.279 -        1.267 -        1.276 -        1.265 -        1.245 -        1.244 -        1.235 -        1.240 

Área 7 1            1.655 1            1.657 -        1.654 -        1.668 -        1.657 -        1.612 -        1.594 -        1.611 -        1.662 

Área 8 7            823     -        872     -        871     -        877     -        884     -        895     -        891     -        875     -        877     

Veículos 

com idade 

avançada 
(unidades)

30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06

2009 2010 2011 2012 2013

30/06 31/12
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Avaliação 6 
Verificação da Idade da Frota 

Contratos de Permissão 

Os contratos de permissão estabelecem idades máximas distintas para os tipos de veículos 

operados. É exigido uma idade máxima de 10 anos para ônibus e 7 anos para mini, micro-

ônibus e demais veículos autorizados a operar. Os Contratos de Permissão não estabelecem 

uma idade média da frota. 

 

Verificamos a idade dos veículos com base no seu ano de chassi e tendo como referência  os 

últimos dias de cada semestre (30 de junho e 31 de dezembro). O Início das operações das 

empresas permissionárias foi 16 de agosto de 2003, desta maneira, para considerarmos um 

período (semestre) completo, consideramos como primeiro período para verificação o dia 31 de 

dezembro de 2003. Da mesma maneira, considerando o fim  da operação do contrato analisado 

em 31 de julho de 2013, consideramos para último período de verificação o dia 30 de junho de 

2013. 

 

As tabelas abaixo relacionam a quantidade de veículos (ônibus) em operação com idade 

superior ao permitido pelo contrato, por empresa permissionária (área de permissão) e 

considerando as premissas acima: 

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Área 1 14         159     1            110     -        103     2            126     1            126     16         126     14         126     27         126     10         126     

Área 2 24         147     -        116     -        117     -        132     -        132     1            132     1            130     11         132     7            132     

Área 3 12         93       2            49       -        46       1            53       -        53       3            53       3            53       13         53       11         53       

Área 4 24         410     7            311     -        278     -        324     -        332     26         338     16         333     63         339     11         21       

Área 5 11         127     5            75       -        77       -        103     -        99       12         98       8            91       15         92       9            91       

Área 6 37         392     22         308     10         313     13         368     10         367     129       365     114       361     193       349     163       310     

Área 7 15         221     11         127     -        137     8            201     7            199     36         202     35         206     72         205     70         206     

Área 8 7            84       13         63       -        64       16         64       4            64       13         64       13         64       25         64       9            48       

31/12 31/1230/06 31/12 30/06 31/12 30/06

2003 2004 2005 2006 2007Veículos 

com idade 

avançada 
(unidades)

30/06 31/12

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Área 1 3            98       -        84       -        130     -        130     -        130     -        130     -        134     -        132     -        132     -        131     1            133     

Área 2 8            123     1            122     -        147     -        147     -        151     -        150     -        201     -        200     -        200     -        197     1            202     

Área 3 5            37       2            31       1            49       -        48       -        52       -        52       -        50       -        51       -        52       -        52       -        53       

Área 4 -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     -        1         -        1         -        5         

Área 5 5            79       2            76       4            91       -        90       5            96       -        96       -        98       -        96       -        109     -        107     -        118     

Área 6 62         156     -        10       -        155     -        164     -        188     -        188     -        200     -        200     -        198     -        198     -        196     

Área 7 76         169     -        30       -        108     -        112     -        115     -        122     -        118     -        118     -        116     -        115     -        112     

Área 8 15         43       -        29       -        49       -        51       -        48       -        47       -        51       -        39       -        49       -        49       -        61       

31/12

2008 2009 2010 2011Veículos 

com idade 

avançada 
(unidades)

2013

30/0630/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06

2012
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Avaliação 6 
Verificação da Idade da Frota 

As tabelas abaixo relacionam a quantidade de veículos (Mini, Micro-ônibus e outros veículos 

autorizados a operar) em operação com idade superior ao permitido pelo contrato, por empresa 

permissionária (área de permissão) e considerando as premissas acima: 

Os contratos de permissão não especificam multas para o descumprimento das obrigações 

relacionadas à idade da frota. 

 

Em nossa verificação de idade da frota para os contratos de concessão e permissão 

observamos que o monitoramento destas cláusulas sendo realizado pela SPTrans somente 

identifica descumprimento em base anual (no último dia do ano). Adicionalmente, somente o 

Contrato de Concessão da Área 4 prevê  multa em caso de descumprimento destas cláusulas. 

Desta maneira, não houve casos representativos de descumprimento identificados pela 

SPTrans, de forma que os poucos casos identificados, em dezembro de 2012, foram multados. 

 

Recomendamos que a SPTrans faça o monitoramento de forma sistêmica e mensal a fim de 

identificar tempestivamente os casos de descumprimento de obrigações mínimas com relação à 

idade da frota. Adicionalmente, entendemos que deve ser analisada a possibilidade de que 

todos os contratos de concessão e permissão tenham cláusulas explícitas de penalidade em 

caso de descumprimento destas cláusulas. 

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Área 1 -        427     -        361     -        305     -        541     -        510     7            541     5            513     8            520     -        487     

Área 2 -        281     -        260     -        212     1            353     1            337     -        342     -        324     -        349     -        312     

Área 3 -        471     -        425     -        341     3            639     1            605     1            639     -        617     1            606     1            555     

Área 4 -        820     2            690     1            538     5            1.027 1            950     4            1.012 4            977     8            960     4            877     

Área 5 1            229     1            328     1            284     1            431     1            386     -        419     -        378     -        389     -        380     

Área 6 -        572     -        373     -        294     -        702     -        641     -        738     -        726     -        751     -        760     

Área 7 -        448     -        281     -        218     -        506     -        455     2            525     1            488     1            493     -        469     

Área 8 -        303     1            249     -        207     4            352     1            330     -        359     -        324     -        348     -        329     

2007

30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12

Veículos 

com idade 

avançada 
(unidades)

2003 2004 2005 2006

31/12

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Idade 

Avançada

Total de 

Veículos

Área 1 -        546     -        541     -        607     -        595     -        551     -        458     -        550     -        501     1            593     -        576     4            625     

Área 2 -        346     -        336     -        384     -        373     -        371     -        291     -        315     -        280     -        334     -        327     -        363     

Área 3 4            570     1            545     5            650     3            644     -        699     -        663     -        611     -        494     -        701     -        680     -        742     

Área 4 4            935     1            880     2            979     -        914     -        945     -        861     -        837     -        731     1            959     1            912     1            1.037 

Área 5 -        448     -        449     -        494     -        470     -        518     -        510     -        482     -        320     -        448     -        390     -        468     

Área 6 3            761     1            711     -        911     -        863     -        875     -        764     -        805     -        710     -        795     -        751     6            910     

Área 7 -        494     -        461     -        530     -        523     -        505     -        457     -        434     -        375     1            420     1            391     9            492     

Área 8 -        355     -        342     -        381     -        377     -        380     -        329     -        389     -        351     -        350     -        331     -        406     

Veículos 

com idade 

avançada 
(unidades)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06 31/12 30/06



36 

Verificação Independente de Ônibus e  

Garagens 

Fonte: SPTrans 
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Em complemento aos trabalhos da Fase 5, realizamos uma verificação independente de 10% da 

frota atualmente em operação da SPTrans (que totalizam 1.500 veículos), além de 100% das 

garagens. 

Para os veículos, destacamos 37 itens que são importantes para a operação diária. Para 

garagens foram contemplados 9 itens na avaliação.  

 

A seguir demonstramos os itens verificados: 
 

Ônibus 
01- Tacógrafo 

02- Dispositivo  para reboque na parte dianteira 

03- Extintor de fácil acesso ao motorista e passageiros 

04- Assentos especiais destacados pela cor amarela 

05- Área reservada para cadeira de rodas  

06- Área reservada para cadeira de rodas e cão-guia (Trólebus) 

07- Sistema de travamento da cadeira de rodas 

08- Painel do "Jornal do Ônibus" 

09- Cesto de lixo junto as portas facilmente removível 

10- Equipamento para elevação de cadeira de rodas 

11- Rampas manuais para acessibilidade de usuários de cadeira de rodas (Padron Artic Low Entry e VPL Low Floor) 

12- Rampa manual ou automática para acessibilidade de usuários de cadeira de rodas (Trólebus) 

13- Protetor frontal (quebra-sol) e dispositivo de proteção solar na janela lateral do motorista contra raios solares  

14- Triângulo de segurança de fácil acesso para motorista e usuários 

15- Validador Eletrônico e componentes eletrônicos e eletromecânicos necessários para travamento e destravamento 

16- Catraca com 3 ou 4 braços conforme CONMETRO 

17- Instalação de luzes vigia no teto do veículo (Serviço Atende) 

18- Iluminação interna ao longo do salão e iluminação no embarque e desembarque  

19- Comunicação visual interna através de material impresso (Serviço Atende) 

20- Painel Eletrônico Interno (PEI) 

21- Painel Eletrônico de Destino (PED) 

22- Monitoramento por microcâmeras do salão de passageiros (Micro/Minibus) 

23- Monitoramento por microcâmeras das portas de desembarque 

24- Monitoramento por microcâmeras no posto de cobrança 

25- Sistema de rastreamento posicionado no teto (parte frontal) 

26- Sistema de música ambiente o qual transmite frequência FM, parte integrante do Painel de Controle  

27- Sistema de áudio eletrônico ou "viva-voz" para comunicação com usuários operado pelo motorista 

28- Sistema de Radiocomunicação (Serviço Atende) 

29- Sistema Audiovisual (Trólebus) 

30- Adesivo de Símbolo Internacional de Acesso 

31- Adesivo de setas de Embarque e Desembarque 

32- Informação de Itinerário Lateral, Frontal, Traseiro e Interno 

33- Informação de data da inclusão do veículo no Sistema 

34- Adesivo de indicação do número permitido de passageiros sentados e em pé (Adesivo Unificado) 

35- Adesivo Proibido Fumar, Proibido Ap. Sonoros, Respeitar o Idoso, Central 156, Preço Passagem, Sorria  

36- Adesivo de indicação de Bancos Reservados, Obeso, Deficiente, Gestante e Idoso 

37- Adesivo Gratuidade no Transporte 

Verificação Independente 
Ônibus e Garagens 
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Garagem 
01- Garagem compatível com o número da frota e desempenho dos trabalhos 

02- Escritório com padrão de acabamento comum para construções comerciais 

03- Área de manutenção coberta considerando todas atividades de manutenção, almoxarifado, vestiários e refeitório 

04- Áreas de manutenção e lavagem de veículos com valas nas dimensões apropriadas, iluminação e acabamento 

que garantam a segurança dos empregados 

05- Refeitórios, vestiários e instalações sanitárias 

06- Área de Lavagem de Peças adequada a saúde do operador e ao meio ambiente 

07-  Lavador Automático na área de pátio com sistema de escoamento de água e separadora de despejos 

08- Pavimentação de toda a área da garagem, sendo o pátio revestido com blocos de concreto intertravados, 

paralelepípedo, asfalto ou concreto 

09- Garagem tem equipamentos adequados para abastecimento da frota de veículos 

 

 

Realizamos a verificação dos itens e obtivemos os seguintes resultados para os ônibus: 

Verificação Independente 
Ônibus e Garagens 
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Parte dos veículos apresentou ao menos uma inconsistência nos itens verificados (313 veículos) 

 

Abaixo, apresentamos os resultados obtidos com a verificação realizada em veículos por 

consórcio: 

Verificação Independente 
Ônibus e Garagens 
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Abaixo, apresentamos os resultados obtidos com a verificação em garagens: 

Verificação Independente 
Ônibus e Garagens 

Conforme verificação, 8% das garagens apresentaram ao menos uma inconsistência nos itens 

verificados. 

 

Os resultados obtidos com a verificação demonstram um total de 79,1% de aprovação para 

veículos e  92% para garagens 
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41 

Verificação Independente 
Ônibus e Garagens 

As empresas de concessão tiveram, em média, 78% de aprovação e 22% de reprovação, e as 

empresas de Permissão tiveram, em média, 81% de aprovação e 19% de reprovação. Abaixo 

temos um gráfico com a participação das empresas de concessão e permissão nas não 

conformidades. 

Para a vistoria de veículos, classificamos os 37 itens vistoriados em 4 quatro categorias: 

Segurança, Informação ao usuário, Conforto e Acessibilidade. A categoria mais representativa 

nos itens vistoriados foi Segurança, com (38% dos itens avaliados), seguidos de Informação ao 

usuário (35%), Acessibilidade (19%) e Conforto (8%). 

 

Os itens de cada categoria que mais se destacaram, quando observadas as inconformidades 

foram: 

 

Segurança: 

Item 
Inconformidade 

(%) 

Painel Eletrônico (PEI)  100% 

Monitoramento por microcâmeras das portas de desembarque  98,07% 

Monitoramento por microcâmeras do salão de passageiros (Mini/Micro-ônibius)  79,23% 

Monitoramento por microcâmeras no posto de cobrança  64,73% 

Triângulo de segurança de fácil acesso para motorista e usuários  50,29% 

Protetor frontal (quebra-sol) e dispositivo de proteção solar na janela lateral do motorista contra raios solares  6,53% 

Painel Eletrônico de Destino (PED) 5,58% 

Extintor de fácil acesso ao motorista e passageiros 0,58% 

Dispositivo  para reboque na parte dianteira 0,39% 

Iluminação interna ao longo do salão e iluminação no embarque e desembarque  0,21% 

Tacógrafo 0,00% 

Sistema de travamento da cadeira de rodas 0,00% 

Validador Eletrônico e componentes eletrônicos e eletromecânicos necessários para travamento e destravamento 0,00% 

Sistema de Rastreamento posicionado no teto (parte frontal) 0,00% 
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Verificação Independente 
Ônibus e Garagens 

Informação ao Usuário: 

A vistoria realizada pela EY teve como base premissas e itens de verificação que são, em alguns 

casos distintos dos utilizados pela Superintendência de Engenharia Veicular da SPTrans em suas 

vistorias periódicas. No entanto, ambas metodologias são válidas e abrangem critérios de 

conformidade mínimos de aceitação na prestação do serviço de transporte público urbano por 

ônibus. Não fizeram parte do escopo de verificação da EY, itens mecânicos, como por exemplo: 

sistema de freio, sistema de suspensão, sistema de tração, sistema de eixo dianteiro e direção, 

sistema de alimentação, sistema de chassi, entre outros. Estes itens são, porém, objeto de vistoria 

da equipe da SPTrans. 
 

Observamos que a vistoria realizada pela SPTrans é feita de forma programada, de forma que as 

empresas concessionárias e permissionárias são informadas, com antecedência, quando e qual 

veículo específico será vistoriado. Recomendamos que a vistoria seja realizada de forma aleatória 

e sem que haja a especificação do veículo a ser vistoriado. 

Item Inconformidade (%) 

Sistema de áudio eletrônico ou "viva-voz" para comunicação com usuários operado pelo motorista 100% 

Informação de data da inclusão do veículo no sistema 12,06% 

Adesivo de setas de Embarque e Desembarque 7,38% 

Painel do "Jornal do Ônibus" 4,61% 

Adesivo Gratuidade no Transporte 4,23% 

Adesivo Proibido Fumar, Proibido Ap. Sonoros, Respeitar o Idoso, Central 156, Preço Passagem, Sorria  2,99% 

Informação de Itinerário Lateral, Frontal, Traseiro e Interno 1,37% 

Adesivo de Símbolo Internacional de Acesso 1,23% 

Adesivo de indicação do número permitido de passageiros sentados e em pé (Adesivo Unificado) 1,15% 

Adesivo de indicação de Bancos Reservados, Obeso, Deficiente, Gestante e Idoso 0,98% 

Comunicação visual interna através de material impresso (Serviço Atende) 0,00% 

Sistema de Rádio-Comunicação (Serviço Atende) 0,00% 

Sistema Audiovisual (Trólebus) 0,00% 

Acessibilidade: 

Item Inconformidade (%) 

Equipamento para elevação de cadeira de roda 20% 

Área reservada para cadeira de rodas  2,88% 

Assentos especiais destacados pela cor amarela 0,00% 

Área reservada para cadeira de rodas e cão-guia (Trólebus) 0,00% 

Rampas manuais para acessibilidade de usuários de cadeira de rodas (Padron Artic Low Entry e VPL Low Floor) 0,00% 

Rampa manual ou automática para acessibilidade de usuários de cadeira de rodas (Trólebus) 0,00% 

Catraca com 3 ou 4 braços conforme CONMETRO 0,00% 

Conforto: 

Item Inconformidade (%) 

Sistema de música ambiente o qual transmite frequência FM, parte integrante do Painel de Controle  100%* 

Cesto de lixo junto as portas facilmente removível 1,74% 

Instalação de luzes vigia no teto do veículo (Serviço Atende) 0,00% 
* Conforme lei Lei Nº 6503 DE 25/11/2014 
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Fonte: SPTrans 
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Descumprimento de Partidas 

Premissas 
 

A apuração dos descumprimentos de partidas e do possível ganho financeiro  internalizado pelas 

empresas com estes descumprimentos foi realizada com base em uma semana de operação visto 

o volume e a complexidade no levantamento dos dados da OSO, do SIM e do RESAM. O volume 

de partidas previstas em apenas uma semana foi de 1.160.504. 

 

O processamento dos dados de descumprimento de partidas/viagens foram realizados pelo 

Laboratório de Mobilidade Urbana e Protocolos Abertos (mobiLab) da SPTrans e CET através de 

seleção amostral realizada pela EY. A partir desta seleção observamos a razoabilidade da 

metodologia proposta pela SPTrans e a utilizamos para estimar a quantidade de descumprimento 

de viagens por parte dos concessionários e permissionários. 

 

Para cálculo das estimativas foram utilizadas três fontes de dados: 

 

 OSO: Ordem de Serviço Operacional – Sistema que controla a programação das viagens; 

 SIM: Sistema Integrado de Monitoramento: Sistema que controla as viagens realizadas; 

 RESAM: Regulamento de Sanções e Multas: Sistema que controla as multas aplicadas. 

 

A fiscalização das multas, se realizada com base nas informações do SIM, poderia resultar em um 

valor de multas divergente ao que deveria ser efetivamente aplicado, uma vez que algumas 

partidas podem ter sido descumpridas por incidentes que não foram de responsabilidade das 

empresas, por exemplo, chuvas e manifestações populares. 

 

A metodologia utilizada pela SPTrans para apurar o descumprimento líquido de partida considera 

os índices efetivos de multa e os índices de transmissão do AVL (Authomatic Vehicle Location – 

Sistema de Equipamento Embarcado) aplicados aos dados de descumprimento de partidas bruto. 

 

As estimativas de multas foram realizadas em base semanal e os ganhos financeiros em base  

mensal. Desta maneira, para realizarmos a comparação, extrapolamos  as estimativas de multas 

de forma a equipararmos ambas as informações em base mensal.  

 

De acordo com a SPTrans o possível ganho financeiro pode ser calculado como sendo a 

economia dos custos fixos e variáveis das viagens que foram descumpridas. Para o custo fixo são 

considerados os salários, encargos e benefícios e o custo variável os gastos com combustível, 

rodagem e lubrificante. 
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Processo de Apuração de Descumprimento de Partidas 
 

Atualmente existem fiscalizações presencias manuais, realizadas por profissionais designados da 

SPTrans, que através do Verificação de Frequência de Linha (VFL) e Boletim de Irregularidade 

(BI) documentam as inconformidades apuradas. 

   

Para verificação das partidas de forma manual e presencial é direcionado um fiscal para cada 

linha de ônibus de acordo com o sentido da linha. Em uma determinada data, o fiscal apura o 

cumprimento e descumprimento de partidas de acordo com uma determinada “janela” de horários. 

Esta fiscalização é realizada com auxílio do documento VFL que é repassado ao Operacional. A 

partir de então, é realizada uma análise interna das regionais e é feito o lançamento no sistema 

que gera o balanceamento automático de acordo com as premissas estabelecidas, criando o 

descumprimento. Em seguida é executada uma validação no sistema de forma manual para 

emissão do descumprimento que será encaminhado ao setor de Multas. No setor de Multas é 

produzido o Auto de Infração que alimenta o RESAM e é direcionado aos Concessionários e 

Permissionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimento e Análises do Teste Amostral 
 

A partir do arquivo de multas gerado pelo sistema RESAM é possível identificar um total de 

303.488 descumprimentos de partidas pelos Concessionários e Permissionários entre 1 de agosto 

de 2003 a 31 de julho de 2013. Estes descumprimentos totalizaram R$114.281.324,23 em multas 

efetivamente aplicadas depois de terem sido abarcadas todas as possibilidades de recurso. O 

valor total de multas reportado refere-se à soma dos valores vigentes no momento em que foram 

aplicadas, ou seja, valores nominais. 

 

A partir do período de vigência de 01/08/2003 a 31/07/2013, foi realizada uma seleção aleatória 

de uma semana de sete dias, iniciando numa segunda-feira e encerrando num domingo, a fim de 

realizar algumas análises quanto aos Descumprimentos de Partidas.  

 

Descumprimento de Partidas 
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A semana selecionada para análise compreende do dia 11/03/2013 a 17/03/2013, onde foi 

possível observar através de relatório gerado pelo OSO que havia um total previsto de 1.160.504 

partidas para todas as 1.203 linhas de ônibus ativas neste período, considerando os trajetos 

Terminal Principal -> Terminal Secundário (TPTS) e Terminal Secundário -> Terminal Principal 

(TSTP). Das 1.203 linhas identificadas, 710 são referentes a Concessionários e 493 são 

referentes a Permissionários.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das partidas previstas no OSO, identificamos no sistema SIM que houve um total de 

1.063.454 partidas efetivamente realizadas. É importante ressaltar que as partidas registradas no 

SIM consideram o cumprimento de todo o trajeto, podendo haver um numero maior de partidas 

efetivamente realizadas, porém não registradas no SIM, por não funcionamento eventual do 

equipamento de monitoramento (AVL) ou casualidades diversas. 

 

 

 

Linhas de ônibus 

Concessionários

Permissionários

OSO

SIM

Partidas 

Descumprimento de Partidas 
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Conforme Parágrafo Único do Art. 12º da Portaria SMT.GAB nº 168/07 de 01/12/2007 “Não será 

caracterizado a infração, quando ocorrer compensação de uma partida na faixa horária anterior, 

ou posterior, aquela onde foi constatada a defasagem, exceto na primeira e ultima faixa horária 

verificada”. Fica claro também, na referida Portaria, que partidas realizadas a maior que o 

programado por faixa horária não penaliza a operadora, consequentemente não gera autuação.  

De acordo com esta portaria, a operadora pode ser autuada por descumprir um número de 

partidas de uma única faixa horária do dia, mesmo que em todas as demais faixas horárias, sejam 

realizadas mais partidas que o programado. 

 

A partir das premissas estabelecidas na portaria, processamos a base de informação e 

identificamos 165.614 descumprimentos de partidas do SIM, que representam 14% do total de 

partidas previstas no OSO, sendo estes passíveis de autuação. 

 

Foi possível identificar que 18.505 descumprimentos de partidas foram compensados entre faixas 

horárias e, conforme determinado na referida Portaria, não foram considerados no número de 

165.614. 

 

A partir da fórmula de cálculo apresentada no Art. 12º da Portaria mencionada anteriormente, se 

os 165.614 itens de descumprimentos apontados fossem efetivamente passíveis de multa, 

teríamos apurado um total de R$ 13.435.236,47 em multas. 

 

Vale ressaltar que o montante total de multas acima somente poderia ser utilizado para 

comparação se o seu cálculo fosse baseado nos dados do SIM. Entretanto os dados do SIM 

poderiam conter viagens que foram descumpridas mesmo que estes descumprimentos não 

tivessem sido de responsabilidade das empresas, como por exemplo, alagamento da via. Assim 

sendo, percebe-se uma  fragilidade do RESAM no que tange ao valor das autuações, códigos de 

aplicação e todo o sistema de fiscalização. Um aprimoramento e expansão do SIM, por exemplo,  

permitiria uma remodelagem do atual modelo, com autuações mais eficazes e precisas, 

impossibilitando o descumprimento “programado” de partidas por parte dos concessionários e 

permissionários. 

 

  

 

 

 

  

Descumprimento de Partidas 
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Identificamos no RESAM, para a mesma semana de amostra, um total de 697 itens efetivamente 

apontados pelos fiscais como infrações. Estes 697 itens representam apenas 0,4% do total de 

descumprimento de partidas na semana da amostra.  

 

Este percentual de multas efetivamente aplicadas pelos fiscais reforça a metodologia de monitorar 

as viagens a partir dos registros dos descumprimentos de partidas do SIM.  

 

É importante frisar que para a adoção do monitoramento pelo SIM faz-se necessário a adequação 

das normas e portarias vigentes, assim como a automatização de todo o sistema de aplicação de 

multas da SPTrans e da Comissão de Infrações e Multas – COMIM. 

 

Destes 697 itens, 535 geraram valor de multa total de R$222.421,73. Os demais 162 

descumprimentos são referentes a recursos que os tonaram improcedentes, cancelando o valor 

das multas que seriam aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destes 697 itens efetivamente apontados pelos fiscais, 548 são referentes a infrações de 

Concessionários das quais apenas 424 geraram valor de multa que totalizam R$175.906,04, 

enquanto os demais 149 itens, que são referentes a Permissionários, totalizam R$46.515,19 

totalizando 111 multas geradas. 
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Adicionalmente, quanto à fiscalização presencial, é importante mencionar que as faixas horárias 

consideradas para Entre Picos é de 10hoo às 15h59 enquanto o horário de Pico da Manhã é 

considerados das 05h00 às 09h59 e Pico da tarde é das 16h00 às 21h59. 

 

A metodologia de fiscalização das partidas pode ser feita a partir de premissas diferentes, sendo 

elas a fiscalização programada, a fiscalização periódica e a fiscalização emergencial. 

 

A fiscalização programada consiste na verificação de frequência das linhas que é realizada no 

mínimo uma vez dentro de um ciclo de 60 dias úteis, podendo esta ser realizada em qualquer 

uma das faixas horárias do dia ou durante todo o dia de operação de determinada linha. 

Atualmente este ciclo de 60 dias úteis pode ser um pouco maior devido à grande demanda das 

regionais. 

 

A fiscalização periódica pode ser originada de uma gama de acontecimentos, tais como: as 

verificações oriundas de reclamações da central 156, notícias em jornais, processos reclamatórios 

de ouvidoria, pedidos da área de planejamento, pedido do gerente/superintendente/diretor da 

regional, dentre outros. 

 

Finalmente existem as verificações emergenciais que são os casos excepcionais que surgem 

durante o ciclo de fiscalização e demandam uma atenção urgente para solução de problema. 

Descumprimento de Partidas 



50 

Relatório Final – Fase 5 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Para estimar o possível ganho financeiro do descumprimento das partidas pelos concessionários 

e permissionários, utilizamos a base de dados das infrações disponibilizadas no SIM, no período 

compreendido entre 11/03/2013 à 17/03/2013, conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acordo com a SPTrans, para apuração dos descumprimentos de partidas líquido, deve-se 

aplicar o índice de "multas efetivas" de 71,29% (ano de 2013: 32.935 Autos Emitidos; 9.454 

julgados procedentes pela COMIM; Total de 23.481 multas efetivas aplicadas) e o ITDA - Índice 

de Transmissão do AVL de março de 2013 em cima dos dados brutos apurados acima. A tabela 

abaixo apresenta o ITDA por área e por concessão e permissão. 

Descumprimento de Partidas - Bruto 

Área Concessão Permissão Total Percentual 

1                                       7.531                                      7.091                                    14.622  8,83% 

2                                     13.142                                      4.528                                    17.670  10,67% 

3                                     11.890                                    11.598                                    23.488  14,18% 

4                                       1.985                                    20.194                                    22.179  13,39% 

5                                     17.349                                      5.161                                    22.510  13,59% 

6                                       8.282                                    17.739                                    26.021  15,71% 

7                                     16.606                                    11.893                                    28.499  17,21% 

8                                       6.640                                      3.985                                    10.625  6,42% 

Total                                     83.425                                    82.189                                  165.614    

ITDA - março/13 

Área Concessão Permissão 

1                     0,9656000                      0,9460500  

2                     0,9705000                      0,9583000  

3                     0,9793500                      0,9309000  

4                     0,9371500                      0,9188000  

5                     0,9253000                      0,9601500  

6                     0,9710750                      0,9204000  

7                     0,9599500                      0,9293000  

8                     0,9667000                      0,9743500  

  

Descumprimento de Partidas 



51 

Relatório Final – Fase 5 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

A tabela abaixo resulta da aplicação dos índices nos dados brutos de descumprimento de 

partidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aplicando-se a quantidade total dos descumprimentos de partidas líquido no total de viagens 

monitoradas pelo  SIM, 1.063.454, temos um percentual de descumprimento total de 10,50%. A 

tabela abaixo demonstra os percentuais por área de concessão e permissão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para demonstrarmos os ganhos financeiros utilizamos as premissas disponibilizadas pela  

SPTrans quanto a: 

 

 Custos das viagens monitoradas pelo SIM: média mensal de maio/12 à abril/13. 

 Aplicação do percentual de descumprimento de partidas líquido nos custos das viagens 

monitoradas pelo SIM. 

Descumprimento de Partidas – Líquido 

Área Concessão Permissão Total Percentual 

1                                       5.184                                      4.782                                      9.967  6,02% 

2                                       9.093                                      3.093                                    12.186  7,36% 

3                                       8.301                                      7.697                                    15.998  9,66% 

4                                       1.326                                    13.227                                    14.553  8,79% 

5                                     11.444                                      3.533                                    14.977  9,04% 

6                                       5.733                                    11.640                                    17.373  10,49% 

7                                     11.364                                      7.879                                    19.243  11,62% 

8                                       4.576                                      2.768                                      7.344  4,43% 

Total                                     57.022                                    54.619                                  111.642    

Percentual de Descumprimento de Partidas – Líquido 

Área Concessão Permissão Total 

1 8,30% 6,47% 7,31% 

2 11,57% 6,13% 9,44% 

3 12,43% 10,86% 11,62% 

4 9,23% 10,27% 10,17% 

5 23,14% 5,79% 13,56% 

6 9,93% 11,07% 10,67% 

7 10,95% 11,72% 11,26% 

8 10,63% 9,28% 10,07% 

Total 11,97% 9,30% 10,50% 

Descumprimento de Partidas 
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A tabela abaixo apresenta os custos fixos e variáveis multiplicados pelos percentuais de 

descumprimento de partidas líquido informados pela SPTrans: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
* Considerou-se Salários + Encargos e Benefícios. A remuneração de capital não foi considerada pois a 'Frota Operacional' 

monitorada pelo SIM atende 100% ou mais da 'Frota Referência' prevista na OSO para cada área. 

** Considerou-se Diesel, Rodagem e Lubrificantes. 

 

 

O possível ganho financeiro, de acordo com a SPTrans, pode ser calculado como sendo a soma 

dos custos fixos e variáveis das viagens onde houve descumprimento das partidas pelos 

concessionários e permissionários. A tabela abaixo apresenta os custos consolidados e o impacto 

percentual sobre a remuneração média mensal de maio/12 à abril/13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados da economia proporcionada pelo descumprimento de partidas acima foram 

extrapolados para base mensal. 

 

 

Custo Fixo* 

Área Concessão Permissão 

1  R$           1.166.547,26   R$              449.341,03  

2  R$           2.232.964,74   R$              319.364,37  

3  R$           2.461.645,35   R$              789.613,77  

4  R$           1.454.032,84   R$              979.770,83  

5  R$           3.023.554,89   R$              326.744,54  

6  R$           1.882.174,33   R$           1.152.231,43  

7  R$           2.601.067,60   R$              678.102,15  

8  R$           1.414.704,26   R$              392.765,71  

Total  R$         16.236.691,28   R$           5.087.933,84  

Custo Variável** 

Área Concessão Permissão 

1  R$              472.023,56   R$              200.519,67  

2  R$              835.118,95   R$              274.709,07  

3  R$           1.182.801,29   R$              321.630,30  

4  R$              651.217,96   R$              448.860,17  

5  R$           1.405.456,72   R$              160.227,62  

6  R$              855.959,72   R$              484.812,49  

7  R$           1.167.173,76   R$              317.292,63  

8  R$              511.364,17   R$              165.673,52  

Total  R$           7.081.116,13   R$           2.373.725,47  

Possível Ganho Financeiro - Concessão 

Área Remuneração Concessão 
Economia Proporcionada 

pelo Descumprimento 
Impacto Percentual 

1  R$                  32.287.393,93   R$                  1.638.570,82  5,07% 

2  R$                  44.855.494,86   R$                  3.068.083,69  6,84% 

3  R$                  46.573.298,49   R$                  3.644.446,64  7,83% 

4  R$                  33.269.466,17   R$                  2.105.250,80  6,33% 

5  R$                  28.547.524,83   R$                  4.429.011,61  15,51% 

6  R$                  45.093.195,00   R$                  2.738.134,05  6,07% 

7  R$                  58.678.184,31   R$                  3.768.241,36  6,42% 

8  R$                  29.076.106,01   R$                  1.926.068,44  6,62% 

Total  R$                318.380.663,61   R$                23.317.807,40  7,32% 

Descumprimento de Partidas 
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Realizando a comparação entre o valor de multas pelos descumprimentos apurados pelo SIM 

com a economia em custos proporcionada das viagens descumpridas, verificamos que o valor 

total que seria aplicado em multas seria maior que a economia pelo descumprimento para os 

Permissionários. Para os concessionários a economia em custos proporcionada seria maior que o 

valor de multas pelo descumprimento, como demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Possível Ganho Financeiro - Permissão 

Área Remuneração Permissão 
Economia Proporcionada 

pelo Descumprimento 
Impacto Percentual 

1  R$                  19.286.525,74   R$                     649.860,70  3,37% 

2  R$                  14.553.057,76   R$                     594.073,44  4,08% 

3  R$                  20.908.516,30   R$                  1.111.244,07  5,31% 

4  R$                  26.958.375,86   R$                  1.428.631,00  5,30% 

5  R$                  15.792.877,78   R$                     486.972,16  3,08% 

6  R$                  28.046.455,29   R$                  1.637.043,92  5,84% 

7  R$                  15.945.404,84   R$                     995.394,79  6,24% 

8  R$                  12.365.136,07   R$                     558.439,22  4,52% 

Total  R$                153.856.349,64   R$                  7.461.659,31  4,85% 

Descumprimento de Partidas 

Ressaltamos que as premissas utilizadas para o cálculo do possível ganho financeiro pelo 

descumprimento das partidas foram disponibilizadas pela SPTrans. 

 

Valores Nominais 

O valor das multas pelo SIM foi estimado por: 

• Valor de descumprimento de partidas líquido (111.641) sobre o valor total bruto (165.614) multiplicado pelo valor total de 

multas estimados pelo SIM (R$ 13.435.236,47). Resultando em um valor líquido de multas de R$ 9.056.741,79. 

• Percentual dos descumprimentos de partida líquido, área a área, para concessão e permissão, sobre o valor total de 

descumprimento líquido (111.641). 

• Valores extrapolados para base mensal resultando em um valor líquido de multas estimadas pelo SIM de R$ 

36.226.967,15 (Concessão + Permissão). 

Concessão  

Economia pelo Descumprimento vs Multas pelo SIM 

Área 
Economia Proporcionada 

pelo Descumprimento 

Multas – Descumprimento 

de Partidas Líquido* 

1  R$               1.638.570,82   R$              1.682.183,05  

2  R$               3.068.083,69   R$              2.950.634,73  

3  R$               3.644.446,64   R$              2.693.634,55  

4  R$               2.105.250,80   R$                 430.280,62  

5  R$               4.429.011,61   R$              3.713.522,92  

6  R$               2.738.134,05   R$              1.860.330,91  

7  R$               3.768.241,36   R$              3.687.563,30  

8  R$               1.926.068,44   R$              1.484.889,97  

Total  R$             23.317.807,40   R$            18.503.040,05  

Permissão 

Economia pelo Descumprimento vs Multas pelo SIM  

Área 
Economia Proporcionada 

pelo Descumprimento 

Multas – Descumprimento 

de Partidas Líquido* 

1  R$                649.860,70   R$                  1.551.735,98  

2  R$                594.073,44   R$                  1.003.663,61  

3  R$             1.111.244,07   R$                  2.497.639,45  

4  R$             1.428.631,00   R$                  4.292.097,84  

5  R$                486.972,16   R$                  1.146.441,50  

6  R$             1.637.043,92   R$                  3.777.123,97  

7  R$                995.394,79   R$                  2.556.697,58  

8  R$                558.439,22   R$                     898.202,68  

Total R$              7.461.659,31  R$                17.723.602,61  
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O modelo atual de fiscalização (realizado de forma presencial e manual), por sua vez, possibilita 

um ganho financeiro para os concessionários e permissionários pelo não cumprimento de 

partidas,  uma vez que a fiscalização realizada pela SPTrans é capaz de identificar apenas um 

percentual pequeno dos descumprimentos, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que as economias estimadas foram apuradas para apenas um mês do contrato. 

Para que se apure as economias para todo o período de vigência o valor mensal deverá ser 

extrapolado multiplicando o valor mensal por 118 meses, período de duração da concessão. 

Descumprimento de Partidas 

Valores Nominais 

*Valores extrapolados para base mensal (R$ 222.421,73 x 4 = R$ 889.686,92) 

Concessão  

Economia pelo Descumprimento vs Multas Efetivas 

Área 
Economia Proporcionada 

pelo Descumprimento 
Multas Efetivas Aplicadas* 

1  R$              1.638.570,82   R$                     6.455,00  

2  R$              3.068.083,69   R$                   30.480,10  

3  R$              3.644.446,64   R$                 209.184,11  

4  R$              2.105.250,80   R$                   22.831,92  

5  R$              4.429.011,61   R$                 185.967,17  

6  R$              2.738.134,05   R$                   79.825,96  

7  R$              3.768.241,36   R$                   96.477,05  

8  R$              1.926.068,44   R$                   34.137,98  

Total  R$            23.317.807,40   R$                 665.359,29  

Permissão 

Economia pelo Descumprimento vs Multas Efetivas 

Área 
Economia Proporcionada 

pelo Descumprimento 
Multas Efetivas Aplicadas* 

1  R$                649.860,70  R$                        8.169,48  

2  R$                594.073,44   R$                        2.218,92  

3  R$             1.111.244,07   R$                      24.706,03  

4  R$             1.428.631,00   R$                      28.336,58  

5  R$                486.972,16   R$                      11.901,73  

6  R$             1.637.043,92   R$                    115.376,19  

7  R$                995.394,79   R$                      28.542,45  

8  R$                558.439,22   R$                        5.076,24  

Total R$               7.461.659,31  R$                    224.327,63  
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Parcelamento de Multas 
Potencial Ganho Acumulado 

Fonte: SPTrans 
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Os contratos de concessão e permissão preveem a aplicação de multas nos casos de 

descumprimento das atividades e obrigações estabelecidas aos operadores do sistema de 

transporte por ônibus. 

 

De acordo com informações obtidas junto à SPTrans, durante o período de 01/01/2003 a 

31/12/2013, especialmente no período de 2008 a 2012, os valores das multas aplicadas 

alcançaram um patamar que, com base em análise da SPTrans e dos operadores, poderia 

comprometer a prestação do serviço. Assim, optou-se pelo parcelamento de seu pagamento. 

 

De acordo com informações prestadas pela SPTrans, as multas foram parceladas sem qualquer 

taxa de atualização monetária sobre o saldo devedor. A não aplicação de qualquer correção 

monetária sobre o saldo implica em perdas monetárias para o Sistema de Transporte, visto que, 

dentre as destinações dos pagamentos de multas, prevê-se a utilização de tais recursos para o 

aprimoramento e melhoria do próprio Sistema. 

 

Para estimar as perdas monetárias ao Sistema em decorrência do parcelamento apresenta-se, a 

seguir, a metodologia aplicada pela EY.  

 

O conceito principal da metodologia aplicada considera que o parcelamento poderia ser 

caracterizado como um financiamento ao operador privado da dívida contraída na ocorrência do 

evento gerador da multa. 

 

Dentro desse conceito, consideramos que o saldo da multa que não tenha sido paga deverá ser 

corrigido monetariamente ao longo do tempo. 

 

É importante ressaltar que a correção monetária seria devida desde a data em que a multa é 

aplicada, mantendo-se a correção ao longo do período de parcelamento, até a data do 

pagamento da última parcela. As informações obtidas junto à SPTrans, através do sistema de 

controle dessas multas, permitiu apurar o fluxo dos parcelamentos, por área e por empresa 

consorciada, e a data em que a SPTrans aprovou o seu parcelamento, através de Resolução da 

Diretoria (RD). Sendo assim, as perdas monetárias apresentadas neste relatório contemplam tão 

somente o período entre a data da concessão do parcelamento e a data de corte do fluxo de 

pagamentos, 31 de dezembro de 2013.  

 

Os valores apresentados adiante foram atualizados monetariamente até junho de 2014. 

Parcelamento de Multas 
Contratos de Concessão, Concessão Área 4 e Permissão 
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A metodologia aplicada é detalhada a seguir: 

 
𝑆𝐷𝑡 = 𝑆𝐷𝑡−1 ∗

IGP−M𝑡

IGP−M𝑡−1
− 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑔𝑎 

 

 

Onde 

 

𝑆𝐷𝑡 = Saldo Devedor da Multa no período t 

IGP−M𝑡 = Número índice do IGP-M no período t 

𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑡
𝑃𝑎𝑔𝑎 = Valor da parcela paga no período t 

 

 

O valor do saldo devedor, na data da análise, representa a estimativa do potencial ganho 

monetário da SPTrans, caso tivesse aplicado correção inflacionária sobre o valor parcelado da 

multa. 

 

Alternativamente, tendo em vista que o parcelamento da multa resulta em recebimento diferido 

de um valor, que, a priori, deveria ser quitado de uma única vez, pode-se considerar razoável a 

incidência de juros sobre o saldo remanescente, como num financiamento tradicional. 

 

Para estimar o potencial ganho da SPTrans, caso fossem aplicados juros e atualização 

monetária sobre o saldo devedor de multas, a seguinte metodologia foi adotada: 

 

 

 
𝑆𝐷𝑡 = 𝑆𝐷𝑡−1 ∗

IGP−M𝑡

IGP−M𝑡−1
∗ 1 + % 𝑎. 𝑚. − 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑔𝑎 

 

Onde 

 

𝑆𝐷𝑡 = Saldo Devedor da Multa no período t 

IGP−M𝑡 = Número índice do IGP-M no período t 

𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑡
𝑃𝑎𝑔𝑎 = Valor da parcela paga no período t 

% 𝑎. 𝑚. = percentual de juros mensais (para este estudo o percentual aplicado foi estimado em 

1% a.m., como juros de mora com base em benchmark realizado em contratos de concessão 

existentes 

 

Parcelamento de Multas 
Contratos de Concessão, Concessão Área 4 e Permissão 
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Aplicando-se a metodologia descrita anteriormente, apresentamos as estimativas obtidas para a 

data de 30 de junho de 2014 acerca dos valores potenciais de ganho financeiro para o Sistema 

de Transportes, considerando-se as empresas que tiveram suas multas parceladas no cenário 

de aplicação de correção monetária: 

 

 

 

Parcelamento de Multas 
Contratos de Concessão, Concessão Área 4 e Permissão 

Área/Empresa 
Saldo Inicial da 

Multa 

Data de 

Concessão do 

Parcelamento 

Data de início 

do Pagamento 

Potencial 

Ganho 

Acumulado em 

Jun/2014 

1_FÊNIX                612.898  Julho/2010 Julho/2010       146.395  

1_TRANSCOOPER          1.811.584  Julho/2010 Julho/2010       405.093  

2_FÊNIX                411.870  Julho/2010 Julho/2010        95.249  

2_TRANSCOOPER          2.931.376  Janeiro/2008 Julho/2009    1.064.302  

3_NOVA ALIANÇA         187.644  Julho/2010 Julho/2010        40.806  

3_PAULISTANA           665.435  Julho/2010 Julho/2010       117.677  

3_PAULISTANA I         716.460  Julho/2010 Julho/2010       118.478  

3_PAULISTANA II        674.049  Julho/2010 Julho/2010        89.843  

4_TRANSCOOPER          1.787.497  Julho/2010 Julho/2010       353.381  

4_TRANSCOOPER II       1.025.658  Julho/2010 Julho/2010       180.417  

4_TRANSCOOPER III      970.267  Julho/2010 Julho/2010       206.413  

4_TRANSCOOPER IV       503.096  Julho/2010 Julho/2010        65.911  

5_COOPERTRANSE         657.478  Julho/2010 Julho/2010       143.678  

5_NOVA ALIANÇA         246.317  Julho/2010 Julho/2010        49.741  

6_COOPER PAM           10.502.005  Julho/2010 Julho/2010    1.555.166  

6_COOPERLIDER          4.032.795  Julho/2010 Julho/2010       883.459  

7_COOPER PAM           9.929.221  Julho/2010 Julho/2010    1.419.477  

8_COOPERALFA           214.575  Julho/2010 Julho/2010        47.258  

8_UNICOOPERS           913.263  Julho/2010 Julho/2010       201.081  

Total - em R$ 38.793.487     7.183.827  
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Para o melhor entendimento da tabela anterior, demonstramos abaixo o que foi considerado 

para cada item  (coluna) da planilha: 

 

Saldo Inicial da Multa: 

 

Tendo  em vista que, de acordo com as informações fornecidas pela SPTrans, não houve 

qualquer tipo de reajuste monetário ou juro nas parcelas pagas, entendemos que o saldo de 

multa parcelada equivale ao somatório das parcelas pagas pelas empresas. Por não termos 

acesso ao valor total das multas e da data de cálculo do valor a parcelar,  este saldo  foi 

considerado a melhor informação disponível e se limita à soma das parcelas pagas até 

dezembro de 2013. 

 

Data de Concessão do Parcelamento: 

 

Este campo apresenta a data em que a SPTrans concedeu o parcelamento. O saldo inicial de 

multa foi  mensalmente corrigido pelo IGP-M  desde a data de concessão do parcelamento até a 

data de inicio do pagamento a fim de calcularmos um saldo inicial de multa corrigido. 

 

Data de Início de Pagamento 

 

Esta data representa a data da primeira parcela paga pelas empresas. A partir desta data o fluxo 

de pagamentos foi descontado conforme parcelas informadas pela SPTrans até dezembro de 

2013. O saldo residual em cada mês continuou sendo corrigido pelo IGPM. 

 

Potencial de Ganho Acumulado em Junho /2014: 

 

Ao fim dos pagamentos (em Dezembro de 2013) o saldo residual foi corrigido mensalmente pelo 

IGP-M até Junho de 2014. Este saldo final representa o potencial de ganho  financeiro caso as 

multas tivessem sido corrigidas monetariamente desde a concessão do parcelamento até a sua 

quitação. 

 

 

 

Como cenário alternativo, repetimos os procedimentos acima considerando, além da atualização 

monetária (pelo IGP-M), a aplicação de juros de mora, de 1%a.m, conforme descrito em nossa 

metodologia. 

 

Este cenário alternativo acerca dos valores potenciais de ganho financeiro para o Sistema de 

Transportes é apresentado na tabela a seguir 

 

 

 

 

 

Parcelamento de Multas 
Contratos de Concessão, Concessão Área 4 e Permissão 
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Parcelamento de Multas 
Contratos de Concessão, Concessão Área 4 e Permissão 

Área/Empresa 
Saldo Inicial da 

Multa 

Data de 

Concessão do 

Parcelamento 

Data de início 

do Pagamento 

Potencial 

Ganho 

Acumulado em 

Jun/2014 

1_FÊNIX                612.898  Julho/2010 Julho/2010 553.027  

1_TRANSCOOPER          1.811.584  Julho/2010 Julho/2010 1.532.287  

2_FÊNIX                411.870  Julho/2010 Julho/2010 360.161  

2_TRANSCOOPER          2.931.376  Janeiro/2008 Julho/2009 3.732.987  

3_NOVA ALIANÇA         187.644  Julho/2010 Julho/2010 154.749  

3_PAULISTANA           665.435  Julho/2010 Julho/2010 447.716  

3_PAULISTANA I         716.460  Julho/2010 Julho/2010 451.328  

3_PAULISTANA II        674.049  Julho/2010 Julho/2010 335.403  

4_TRANSCOOPER          1.787.497  Julho/2010 Julho/2010 1.342.113  

4_TRANSCOOPER II       1.025.658  Julho/2010 Julho/2010 686.323  

4_TRANSCOOPER III      970.267  Julho/2010 Julho/2010 782.263  

4_TRANSCOOPER IV       503.096  Julho/2010 Julho/2010 244.585  

5_COOPERTRANSE         657.478  Julho/2010 Julho/2010 544.360  

5_NOVA ALIANÇA         246.317  Julho/2010 Julho/2010 188.592  

6_COOPER PAM           10.502.005  Julho/2010 Julho/2010 5.815.113  

6_COOPERLIDER          4.032.795  Julho/2010 Julho/2010 3.348.908  

7_COOPER PAM           9.929.221  Julho/2010 Julho/2010 5.306.130  

8_COOPERALFA           214.575  Julho/2010 Julho/2010 178.659  

8_UNICOOPERS           913.263  Julho/2010 Julho/2010 762.052  

Total - em R$ 38.793.487  26.766.755  

Desta maneira entendemos ser importante que seja revista a prática de parcelamento de multas 

sem que haja a cobrança de juros e atualização monetária. Uma vez que a não aplicação  

destes conceitos se traduzem em perdas financeiras para o Sistema. 
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Verificação dos Investimentos Previstos 

Contratualmente 

Fonte: SPTrans 
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Verificação dos Investimentos 

Previstos Contratualmente 

Nas propostas comerciais dos Consórcios Concessionários os  investimentos, por semestre, 

foram previstos considerando: Movimentações de Frota; Bens Reversíveis; Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica; Instalações, Equipamentos e Garagem. Solicitamos as informações dos 

investimentos à SPTrans, entretanto, as informações disponibilizadas se limitaram à aquisições 

de veículos e equipamentos embarcados. 

 

As permissionárias firmaram um termo de permissão, no inicio dos contratos, o qual não exigiu o 

a elaboração de propostas comerciais para análise da SPTrans. 

 

Desta maneira, para verificarmos os recursos que, embora estivessem previstos, não foram 

empenhados, limitamos nossas análises ao fluxo de investimentos em aquisições de veículos e 

tecnologia embarcada dos Concessionários. 

 

Relacionamos os valores de investimentos das propostas comerciais, por semestre e por área, e 

comparamos os valores com os investimentos realizados apurados na Fase 2.2 do Edital de 

Licitação (Produto 2.2.3 - Verificação dos Investimentos percebidos pelos Consórcios 

Concessionários e Permissionários). Abaixo demonstramos o comportamento dos 

investimentos previstos frente aos realizados, área a área. 
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Verificação dos Investimentos 

Previstos Contratualmente 
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Verificação dos Investimentos 

Previstos Contratualmente 
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Verificação dos Investimentos 

Previstos Contratualmente 

O gráfico abaixo apresenta a variação percentual, área a área, dos investimentos realizados vs 

previstos nas propostas comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se perceber que, de acordo com os dados disponibilizados, os investimentos realizados 

pelos consórcios das áreas 1, 4 e 8 foram abaixo dos investimentos previstos nas propostas 

comerciais e para as áreas 2, 3, 5, 6 e 7 foram acima.  
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Considerações Finais 

Fonte: SPTrans 
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Considerações Finais 

De acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital de concorrência pública 007/2013 o 

item 4.8.1, estabelece a 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 do contrato (CLÁUSULA TERCEIRA 

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

Cláusula QUARTA dos Contratos de Permissão). 

 

Dessa forma, verificamos as cláusulas previstas no edital e a maneira com que são monitoradas 

pela SPTrans, conforme resultados nas páginas anteriores. 

 

Salientamos a necessidade de revisão do modelo de monitoramento e penalização pela 

SPTrans, especialmente nos temos “Verificação de Requisitos Mínimos” e “Cobranças 

Administrativas”. Para os casos de verificação, existem apenas dois tipos de penalidade: por 

reincidência de um problema apontado ou não apresentação do veículo, ou seja, não há 

distinção de valor de multa por item. Por exemplo, um veículo com um adesivo pendente, em 

caso de reincidência receberá uma multa no mesmo valor de um veículo com problema 

mecânico (que seria mais crítico para a operação). 

 

Para cobranças administrativas o problema é semelhante. Todas as cobranças formais não 

respondidas pelos operadores são enquadradas em um único código no RESAM, o código 

“G35”, impossibilitando o controle via sistema das multas processadas para as diversas 

cláusulas do contrato. 

 

Recomendamos também a implantação de sistema de monitoramento dos descumprimentos de 

partidas via GPS, pois, na amostra selecionada ocorreram descumprimentos que poderiam gerar 

multas cobráveis dos concessionários e permissionários. 

 

Adicionalmente, recomendamos melhorias na operação do serviço ATENDE e na comunicação 

entre os usuários, a Central de Atendimento e o Plantão da SPTRANS de forma a otimizar as 

rotas e trazer mais qualidade na prestação do serviço. 
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Anexo 1 

Detalhamento das Cláusulas de Concessão 
 
Cláusula 3.10 

3.10 - As garagens da concessionária deverão estar localizadas no perímetro de sua área de 

concessão. 

3.10.1 - As garagens deverão atender as especificações do Anexo V do Edital, tendo a 

concessionária prazo de 24 meses, a partir da assinatura do contrato para tanto. 

 

Cláusula 3.11.4 

3.11.4 - A concessionária deverá disponibilizar pelo menos 1 veículo por linha adaptado para 

acesso de pessoa portadora de deficiência em até 12 meses, contados da data de emissão da 

ordem para início dos serviços. 

 

Cláusula 3.11.5 

3.11.5 - A concessionária obrigatoriamente deverá disponibilizar veículos adaptados para o 

serviço de Atendimento Especial - ATENDE, conforme as especificações do Anexo IV do Edital 

e as distribuições quantitativas, no prazo de 06 meses, contados da data da emissão da ordem 

para início dos serviços, conforme Anexo 8.1.6, do Edital. 

 

Cláusula 3.14 

3.14 - As concessionárias deverão obter certificação de qualidade (serie NBR ISO/FDIS-9-000-

2000) e Ambiental (serie NBR ISO/14.000). 

 

3.14.1 - O plano para obtenção da certificação deverá ser apresentado, para aprovação do 

órgão regulador previsto no artigo 30 da Lei nr. 13.241/01, no prazo máximo de 12 meses, 

contados a partir da assinatura do contrato. 

3.14.2 - As condições descritas no Anexo III do Edital e os parâmetros de avaliação 

especificados no Anexo 4.4 do Edital são os pressupostos básicos para a elaboração do Plano. 

3.14.3 - A certificação deverá ser obtida no prazo máximo de 24 meses, contados a partir da 

aprovação do plano pelo órgão regulador previsto no artigo 30 da Lei nr. 13.241/01. 

 

Cláusula 3.15 

3.15 - As concessionárias deverão cumprir as determinações do Poder Concedente para 

atendimento de Operações Especiais. 

3.15.1 - Define-se Operações Especiais atendimento e eventos. 
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Anexo 2 

Detalhamento das Cláusulas de Concessão – Área 4 
 
Cláusula 5.10 

5.10 - As garagens da concessionária deverão estar localizadas no perímetro de sua área de 

concessão. 

5.10.1 - As garagens deverão atender às especificações do Anexo V ao edital que regeu a 

licitação e que faz parte integrante do presente, tendo a concessionária o prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses, a partir da assinatura do contrato para tanto. 

 

Cláusula 5.11 

5.11 - As garagens deverão atender às especificações do Anexo V ao edital que regeu a 

licitação e que faz parte  integrante do presente, tendo a concessionária o prazo de 24 meses, a 

partir da assinatura do contrato para tanto. 

 

Cláusula 5.12 

5.12 - A descrição técnica dos padrões tecnológicos, ambientais e de acessibilidade da frota de 

veículos, suas associações com os tipos específicos de linhas e os respectivos cronogramas de 

implantação, está contida nos anexos III, IV e V ao edital que regeu a licitação correspondente e 

que integra o presente instrumento. 

 

Cláusula 5.12.4 

5.12.4 - A concessionária deverá disponibilizar, em até 60 (sessenta) dias contados da data de 

emissão da ordem de início dos serviços, pelo menos 01 (um) veículo, por linha, adaptado para 

acesso de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto 

Federal nr 5.296, de 2 de dezembro de 2004, especialmente de seu capítulo V. 

5.12.4.1 - A renovação anual da frota deverá obedecer as disposições do decreto mencionado 

no item 5.12.4 ou outro que venha substituí-lo. 

 

Cláusula 5.12.5 

5.12.5 - A concessionária obrigatoriamente deverá disponibilizar 34 veículos adaptados para o 

serviço de Atendimento Especial - ATENDE, conforme as especificações do Anexo IV ao edital e 

que integra o presente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de emissão da ordem 

para inicio dos serviços. 

 

Cláusula 5.13 

5.13 - A frota vinculada à prestação dos serviços durante a execução do objeto do contrato 

deverá ter idade média máxima de 5 anos, não podendo conter nenhum veículo com idade 

superior a 10 anos, exceto veículos trólebus. 
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Anexo 3 

Detalhamento das Cláusulas de Concessão – Área 4 
 
Cláusula 5.15.3 

5.15.3 - A certificação deverá ser obtida no prazo máximo de 24 meses, contados a partir da 

aprovação do plano pelo órgão regulador previsto no artigo 30 da Lei nr. 13.241/01. 

 

Cláusula 5.16 

5.16 - As concessionárias deverão cumprir as determinações do Poder Concedente para 

atendimento de Operações Especiais. 

5.16.1 - Define-se Operações Especiais atendimento e eventos pré-programados, tais como: 

Operações Formula Um e Operação Carnaval. 

 

Cláusula 5.18 

5.18 - A concessionária deverá estar com todos os veículos de sua frota equipados com os 

Automatic Vehicle Location - AVL, cuja especificação se encontra no Anexo V - 5.3 do edital, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Contrato. 
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Anexo 4 

Detalhamento das Cláusulas de Permissão 
 
Cláusula 4.1.4 

4.1.4 - As garagens dos permissionários deverão estar localizadas no perímetro de seu lote de 

permissão, como condição para o início das operações. 

4.1.4.1 - As garagens deverão atender as especificações do Anexo V do Edital, tendo o 

Permissionário, prazo de 24 meses, a partir da assinatura do contrato para tanto. 

 

Cláusula 4.1.7.1 

4.1.7.1 - No prazo de 18 (dezoito) meses, o Permissionário deverá adequar a frota às 

características contidas no anexo V deste edital. 

 

Cláusula 4.1.6 

4.1.6 - O Permissionário deverá cumprir as determinações do Poder Permitente para 

atendimento de Operações Especiais. 

4.1.6.1 - Define-se Operações Especiais atendimento e eventos pré-programados, tais como: 

Operações Formula Um e Operação Carnaval...” 

 

O controle da Superintendência de Operações relacionada a operações especiais (Fórmula 1 e 

Carnaval) é realizado pela Diretoria Operacional. O planejamento dos eventos são realizados 

em conjunto com a Prefeitura do município de São Paulo, SMT (Secretaria Municipal de 

Transporte)  e CET (Companhia de Engenharia e Tráfego). 

 

Cláusula 4.1.7.2 

4.1.7.2 - O Permissionário deverá disponibilizar pelo menos 1 (um) veículo por linha adaptado 

para acesso de pessoa portadora de deficiência em até 12 (doze) meses, contados da data de 

emissão da ordem para início dos serviços. 

 

Cláusula 4.2 

4.2 - A Permissionária deverá obter certificação de qualidade (serie NBR ISO/FDIS-9-000-2000) 

e Ambiental (serie NBR ISO/14.000). 

4.2.1 - O plano para obtenção da certificação deverá ser apresentado, para aprovação do órgão 

regulador previsto no artigo 30 da Lei nr. 13.241/01, no prazo máximo de 12 meses, contados a 

partir da assinatura do contrato. 

4.2.2 - As condições descritas no Anexo III do Edital e os parâmetros de avaliação especificados 

no Anexo 4.4 do Edital são os pressupostos básicos para a elaboração do Plano. 

4.3 - A certificação deverá ser obtida no prazo máximo de 24 meses, contados a partir da 

aprovação do plano pelo órgão regulador previsto no artigo 30 da Lei nr. 13.241/01. 
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Anexo 5 - Frente 

Ficha de Inspeção - Grupo A 
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Ficha de Inspeção - Grupo B 

Anexo 5 - Verso 
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Anexo 6 

Ficha – Grupo C 
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Anexo 7 

Ficha de Inspeção de Poluentes 
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Anexo 8 

Ficha de Inspeção de Desmontagem 
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Anexo 9 

Ficha de Inclusão 
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Anexo 10 - Limitações e Responsabilidades 

Este documento é de uso exclusivo da São Paulo Transporte S.A (doravante denominada 

“SPTrans”) e da Prefeitura Municipal de São Paulo (doravante denominada “PMSP”), não 

devendo ser manuseado ou distribuído em partes. A sua distribuição fora da SPTrans e da 

PMSP somente será permitida com a autorização prévia da EY ou conforme previsão em 

contrato.  
 

Qualquer usuário deste documento deve estar ciente das condições que nortearam este 

trabalho, bem como das situações de mercado e econômica do Brasil. Ademais, ressaltamos 

que a EY não é agência qualificadora de risco e que este trabalho se constitui em atividade de 

análise técnica, operacional e econômico-financeira. 
 

Considerando que os nossos trabalhos foram executados em base amostral de testes (não 

extensivos), não oferecemos garantia de que não existam outros pontos que não estejam sendo 

relatados por nós neste momento. Futuras revisões poderão revelar outros itens passíveis de 

aprimoramento. Os trabalhos solicitados por V.Sas. foram executados dentro de um escopo 

limitado mediante a aplicação de procedimentos previamente acordados. Desta forma, não 

estamos emitindo uma opinião sobre a estrutura de controles internos da SPTrans, ou mesmo 

dos Concessionários e Permissionárias do serviço de transporte público urbano por ônibus 

coletivo.  
 

Na medida em que os procedimentos por nós executados não constituem uma auditoria das 

demonstrações contábeis e demais controles e registros da SPTrans, concessionários ou 

permissionárias do transporte público por ônibus, não estamos emitindo e não emitiremos 

qualquer opinião, parecer ou relatório sobre os mesmos de acordo com as normas de auditoria e 

revisão adotadas no Brasil. Todas as observações apresentadas neste relatório referem-se 

única e exclusivamente aos procedimentos de Verificação Independente executados, referente 

termo de referência da concorrência n°007/2013, que deu origem ao contrato n° 

2013/0631-01-00 
 

Especificamente, não foi de responsabilidade da EY: 
 

• Assegurar para fins contábeis, fiscais ou de qualquer outra natureza a exatidão dos valores 

reconhecidos nas demonstrações contábeis da SPTrans, das Concessionárias, 

Permissionárias ou das empresas que as compõem; 

• Garantir a qualidade das informações recebidas seja de forma magnética ou manual, uma vez 

que elas não foram objeto de auditoria e confirmação; 

• Definir os planos de ação ou implementar ações corretivas ou sugestões de melhorias 

apresentadas; 

• Exercer atividades de rotina ligadas aos processos verificados ou aos demais processos das 

Companhias; 

• Autorizar, executar, consumar atos ou exercer autoridade em nome das Companhias, ou 

exercer atividades de rotina ligadas aos processos verificados; 

• Executar trabalhos de verificação fora do âmbito do escopo de nossos trabalhos; 

• Ter a custódia de ativo ou originar documentos de transação das Companhias; 

• Agir de qualquer forma como um membro de diretoria, gerência ou como funcionário das 

Companhias. 



80 

Relatório Final – Fase 5 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Isentamo-nos de qualquer responsabilidade ou obrigação por perdas, danos ou custos incorridos 

por qualquer um como resultado de circulação, publicação, reprodução ou uso não autorizado 

de nossas conclusões, contrariando as recomendações deste relatório. Nossas conclusões irão 

refletir nossas observações até a data de encerramento de nossos trabalhos. Isentamo-nos de 

qualquer intenção e obrigação por atualizar ou revisar as observações ocorridas como resultado 

de novas informações, eventos futuros entre outras. Para as documentações adicionais ou 

outras informações que impactem as observações apresentadas em nosso relatório, nos 

reservamos o direito de atualizar devidamente as nossas recomendações e documentos. 

 

A EY responderá às perguntas dos receptores relativas a este documento, às custas da 

SPTrans, somente se for acordado anteriormente entre a SPTrans, a PMSP e os receptores, o 

escopo de tais perguntas e respostas. 

 

Este trabalho foi desenvolvido com base em informações disponibilizadas pela SPTrans e pelas 

Concessionárias e Permissionárias. A verificação independente avaliou a consistência dos 

dados com base em benchmark, em notas fiscais de bens e serviços e por meio de confronto 

dos dados fornecidos pelas partes envolvidas. Ressalta-se que o escopo deste projeto de 

verificação independente não se constitui em qualquer tipo de procedimento de auditoria 

contábil, de investigação ou de fraude. Não fomos contratados para identificar fraudes ou atos 

ilegais. 

 

Os fatores que possam resultar em diferenças entre o conteúdo deste documento e o conteúdo 

de documentos que tenham o mesmo objeto deste trabalho incluem a utilização de distintas 

fontes de informação e a aplicação de diferente metodologia de tratamento de dados. 

 

A presente análise tem o objetivo exclusivo de servir como suporte às decisões futuras da 

SPTrans e da PMSP no que diz respeito à verificação do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de Concessão e Permissão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros 

do Município de São Paulo, não devendo ser utilizada para nenhum outro fim. 

 

Algumas informações contidas neste relatório estão sujeitas a alteração e a EY não está 

obrigada a atualizar as informações, estimativas ou projeções aqui contidas. 

 

Anexo 10 - Limitações e Responsabilidades 
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Sobre a EY  

 

A EY é líder global na prestação de serviços de Auditoria, 

Impostos, Transações Corporativas e Consultoria. Nossos 

mais de 141.000 profissionais no mundo estão unidos pelo 

nosso compartilhamento de valores  e pelo sólido 

compromisso com a qualidade. Nós fazemos a diferença 

auxiliando nossos profissionais, clientes e a comunidade em 

geral , para atingir seus potenciais e seus objetivos. 

 

A EY é uma empresa constituída segundo as leis brasileiras 

e membro independente da EY Global, uma sociedade 

limitada do Reino Unido que atua como entidade de 

coordenação central da Rede EY de firmas independentes e 

não provê nenhum tipo de serviço à clientes. 

 

Advisory Services – AS -- Gerenciar efetivamente riscos não 

é apenas proteger seu negócio - também é realizá-lo de uma 

melhor forma. Nós fazemos isto lhe ajudando a entender 

seus riscos empresariais e desenvolver planos para você os 

endereçar adequadamente. Contribuímos de forma efetiva 

para melhorar seu ambiente de controles internos, seus 

processos de negócios e a Governança Corporativa. A 

qualidade de nossos serviços se inicia com os nossos 26.000 

profissionais de nossa área de Advisory, que formam uma 

rede global integrada e coordenada. Consolidamos as 

diversas perspectivas e experiências destes profissionais em 

um time multidisciplinar para trabalhar com nossos clientes. 

Nós utilizamos metodologias globais inovadoras e integradas 

em nossos trabalhos. Trabalhamos para lhe oferecer o 

benefício de nossa vasta experiência setorial e estamos 

comprometidos em mensurar ganhos e identificar 

oportunidades de melhorias que alinhem as estratégias com 

as realidades operacionais. É assim que a EY faz a 

diferença.  
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Para maiores informações, por favor, acesse www.ey.com 


