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Relatório Final – Fase 6 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

Introdução 

A SPTrans em 27 de setembro de 2013 tornou 

público o edital de licitação 007/2013 com o 

objetivo de contratação de empresa para 

prestação de serviços de verificação independente 

dos contratos de concessão e permissão do 

serviço público de transporte coletivo de 

passageiros por ônibus no município de São Paulo 

atualmente em vigor. 

 

Em 10 de março de 2014, a SPTrans e a Ernst & 

Young Assessoria Empresarial (EY) firmaram o 

contrato de verificação independente dos contratos 

de concessão e permissão de transporte público.  

O objeto do contrato foi dividido em 6 fases, sendo 

elas: 

 

FASE 1 

i) Planejamento das atividades. 

 

FASE 2 

i) Revisão dos registros e demonstrações 

contábeis das empresas Concessionárias e 

cooperativas Permissionárias, referentes ao 

exercício de 2012, e apresentação de proposta de 

modelo de Plano de Contas Contábil a ser adotado 

nas próximas licitações. 

ii) Verificação, mensuração e análise dos custos e 

das receitas percebidas, dos investimentos 

realizados e dos lucros aferidos, individualmente, 

pelos 8 (oito) Consórcios Concessionários e pelos 

8 (oito) Consórcios Permissionários, desde o início 

da vigência de cada contrato até seu término. 

iii) Apuração do resultado econômico-financeiro 

dos Contratos de Concessão e Permissão em 

vigor, desde o início de sua vigência até seu 

término. 

 

FASE 3 

i) Verificação e validação das receitas e despesas 

do Serviço de Transporte Coletivo Público de 

Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a 

partir dos registros da conta de gestão financeira 

(Conta Sistema), gerida pela SPTrans. 

ii) Apuração e análise do Fluxo de Caixa do 

Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros no período compreendido entre 

01/08/2003 e 31/07/2013. 

FASE 4 

i) Verificação da eficácia e da consistência do 

modelo operacional e dos sistemas de 

monitoramento e fiscalização utilizados pela 

SPTrans em avaliar a qualidade e identificar de 

forma sistematizada os desvios na prestação dos 

serviços concedidos. 

 

FASE 5 

i) Verificação do cumprimento dos requisitos  

mínimos e obrigações previstas nos contratos e 

normativos e estimativa dos ganhos 

eventualmente obtidos pelas empresas com os 

desvios na prestação dos serviços outorgados. 

 

FASE 6 

i) Finalização das atividades. 

 

Este relatório tem por objetivo consolidar o escopo 

total do trabalho com as principais recomendações 

e pontos de atenção identificados durante a 

realização de todas as fases do contrato de 

verificação independente dos contratos de 

concessão e permissão do serviço público de 

transporte coletivo de passageiros por ônibus no 

munícipio de São Paulo.  

 

NOTA: o produto 6.1.1 – “Reunião final para 

apresentação e validação dos trabalhos realizados 

pela Contratante” foi concluído no dia 08/12/2014 

numa reunião com o Prefeito Fernando Haddad, 

secretários municipais e representantes da 

SPTRANS. As evidências desta reunião estão no 

Anexo 1 deste documento. 
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Verificação Independente 
Linha do Tempo 

A seguir, apresenta-se a Linha do Tempo contemplando as fases do projeto de Verificador Independente e 

os entregáveis de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do Edital de Licitação: 

 

 

Fase 5 

Verif icação do cumprimento dos 

requisitos contratuais e normativ os 

relacionados à prestação dos serv iços 

Fase 4 

Av aliação do modelo de gestão, 

monitoramento e f iscalização da 

prestação dos serv iços contratados. 

 

 

Fase 6 

Finalização das 

Ativ idades 

Fase 1 

Planejamento das 

ativ idades 

 

Fase 3 

Análise da Gestão Financeira do 

Serv iço de Transporte Coletiv o 

Público de Passageiros. 

 

 

Fase 2 

Análise Contábil e Econômico-Financeira 

dos Contratos de Concessão e 

Permissão em v igor. 
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES, ABRANGENDO VISITA DE RECONHECIMENTO, PROPOSTA 

DETALHADA DE AGENDA E APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, AGENDA E CRONOGRAMA 

DE TRABALHO 

 

A fase de planejamento das atividades foi realizada com objetivo de:  

 

 Definir a Matriz de Responsabilidades entre os envolvidos (EY, SPTrans e Consórcios  

Concessionários); e 

 

 Apresentar proposta de agenda e de cronograma para a execução dos trabalhos. 

 

As visitas de reconhecimento foram realizadas no dia 28/03/2014, ocorrendo, no período da manhã, com 

os Concessionários e, no período da tarde, com os Permissionários e teve como objetivo levantar as 

informações pertinentes aos consórcios e cooperativas necessárias para a execução dos trabalhos de 

Verificador Independente dos contrato de concessão e permissão, considerando os seguintes aspectos: 

  

 Identificação dos responsáveis pelos 8 consórcios concessionários e pelos 8 consórcios 

permissionários, além dos profissionais que auxiliaram no levantamento das informações solicitadas 

ao longo dos trabalhos; 

 

 Entendimento inicial das responsabilidades dos consórcios concessionários e permissionários, forma 

de cobranças, sistema de bilhetagem eletrônica, forma de encaminhamento de dados à SPTrans e 

levantamento das informações referentes à forma de alocação de custos e receitas; 

 

 Coleta de informações referentes à Solicitação Inicial de Documentos e esclarecimento de dúvidas  

em relação ao conteúdo solicitado; 

 

 Entendimento e coleta de informações referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro por parte dos 

concessionários e permissionários.  

 

Verificação Independente 
Fase 1 
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DIAGNÓSTICO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELAS 

EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS E AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 

NO BRASIL 

 

O trabalho contemplou a revisão de diagnóstico das principais diferenças entre as práticas contábeis 

adotadas pelas empresas concessionárias e permissionárias e as práticas contábeis adotadas no Brasil 

(“BRGAAP”) na preparação de suas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2012. 

  

Com base nos exames realizados, elaboraram-se relatórios individuais referentes a cada uma das 

empresas concessionárias e permissionárias, apresentando os principais pontos identificados. 

  

Fizeram parte do escopo as seguintes empresas concessionárias e permissionárias: 

 

 Ambiental Transportes Urbanos Ltda.; 

 Associação Paulistana Transportes Urbanos Ltda.; 

 Cooper Pam - Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Transportes de São Paulo; 

 Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos – Cooperalfa; 

 Cooperativa de Transportes Alternativo Nova Aliança; 

 Cooperativa dos Trabalhadores em Transportes Coletivos de Passageiros e Cargas do Estado de São 

Paulo – COOPERLÍDER; 

 Coopert ranse - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Especializados no Transporte de 

Passageiros em Geral do Estado de São Paulo; 

 ETU Expandir Transportes Urbano Ltda.; 

 Fênix - Cooperativa de Trabalhadores no Transporte Coletivo da Grande São Paulo; 

 MobiBrasil Transporte São Paulo Ltda.; 

 Sambaíba Transportes Urbanos Ltda.; 

 Transcooper - Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da Região Sudeste; 

 Transkuba Transportes Gerais Ltda.; 

 Transpass Transporte de Passageiros Ltda.; 

 Tupi Transportes Urbanos Piratininga Ltda.; 

 UNICOOPERS - Cooperativa Unificada de Transportes Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo; 

 Via Sul Transportes Urbanos Ltda.; 

 Viação Campo Belo Ltda.; 

 Viação Cidade Dutra Ltda.; 

 Viação Gato Preto Ltda.; 

 Viação Gatusa - Transportes Urbanos Ltda.; 

 Viação Santa Brígida Ltda.; 

 VIP - Transportes Urbanos Ltda. 

 

As empresas abaixo relacionadas não fizeram parte do nosso escopo de trabalho, em razão das mesmas 

terem sido descredenciadas : 

 

 Expresso Cidade Tiradentes Transportes Coletivos Ltda. 

 Empresa de Transportes Coletivos Novo Horizonte SA 

 Oak Tree Transportes Urbanos Ltda. 

 

Verificação Independente 
Fase 2 
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Os relatórios individuais descreveram os pontos identificados, os quais foram classificados por grupos : 

 
► Ausência de divulgação; 

 
► Fragilidade nos procedimentos contábeis; 

 
► Ausência de documentação; 

 
► Ausência de conciliação. 

 

Assim, apresenta-se a seguir de forma resumida os principais pontos de melhorias e recomendações 

identificados durante os trabalhos, sendo que os mesmos se encontram apresentados de forma detalhada 

em cada um dos relatórios individuais: 

 

Ausência de divulgação 
 
► Não apresentação completa do conjunto de peças contábeis, composto por balanço patrimonial, 

demonstração do resultado, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do 
patrimônio líquido e notas explicativas.  

 
► Em determinados, casos não foram apresentadas, em notas explicativas, informações, como, por 

exemplo: (i) data e responsável pela autorização de emissão das demonstrações contábeis; (ii) 
objetivo e políticas de gestão de risco financeiro; (iii) norma contábil aplicada; (iv) base de 
apresentação; (v) informações sobre a empresa; (vi) políticas contábeis detalhadas para todas as 
transações significativas; (vii) c ritérios de reconhecimento da receita, instrumentos financeiros, entre 
outras.  
 

► De mesmo modo, não foram apresentadas notas explicativas completas, contendo, por exemplo: (i) 
apresentação da informação comparativa com relação ao período anterior; (ii) imobilizado - 
movimentação do ano (adições, baixas e transferências), taxa de depreciação, bens restritos, valor 
capitalizado de juros, perdas por redução ao valor recuperável; (iii) operações com partes 
relacionadas – montante, detalhes da operação, vencimento, remuneração do pessoal chave da 
administração; (iv) processos judiciais em aberto – breve descritivo, valor em risco, entre outros. 
 

► De uma forma geral, algumas empresas concessionárias e permissionárias poderiam ter apresentado 
as notas explicativas de forma mais detalhada. 
 

Fragilidades nos procedimentos contábeis 
 
As deficiências nos procedimentos contábeis podem acarretar em distorções nas demonstrações 
contábeis, visto que as contas patrimoniais e de resultado podem não refletir a real situação patrimonial da 
empresa. 
 
Para exemplificar, pode-se destacar que não foram apresentados procedimentos de análises para 
classificação e registros contábeis adequados, como por exemplo: (i) classificação entre circulante e não 
circulante; (ii) classificação de caixa e equivalentes de caixa; (iii) classificação entre estoque e peças de 
reposição (bens do ativo imobilizado), itens obsoletos; (iv) ausência de atualização monetária de contas 
patrimoniais; (v) explicação na oscilação dos saldos das contas contábeis do Ativo, Passivo e Resultado, 
quando comparadas com períodos anteriores; (vi) entre outros. 

Verificação Independente 
Fase 2 
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Ausência de documentação 

 

É necessário que todas as contas contábeis patrimoniais estejam devidamente suportadas por 

documentação, de forma a comprovarem os respectivos saldos contábeis. A ausência das referidas 

documentações/composições limita a análise dos referidos valores. 

 

Pode-se citar, por exemplo, que não foram apresentados determinados documentos e/ou composições 

contábeis que suportem os saldos apresentados nas demonstrações financeiras, como: (i) adiantamentos;  

(ii) contas a receber e a pagar; (iii) processos judiciais em andamento; (iv) tributos a recolher e a recuperar, 

(v) entre outros. 

 

 

Ausência conciliação 

 

Algumas das empresas concessionárias e permissionárias não apresentaram análises entre saldos 

contábeis e posições financeiras (conciliações) tempestivamente, deixando de apresentar justificativas para 

determinadas variações identificadas. 

 

Deficiências nas conciliações de contas contábeis podem ocasionar em divergências, bem como, em 

apresentações inadequadas das demonstrações contábeis. Dessa forma, é recomendável que as 

empresas elaborem periodicamente as composições das contas contábeis e as suportem com 

documentação hábil e idônea, de forma a comprovar e justificar os saldos contábeis das mesmas. 

 

Durante a realização dos trabalhos, foram realizadas reuniões de posicionamento em conjunto com a 

Administração da SPTrans, nas quais foram discutidas ações que poderiam ser implementadas, com o 

objetivo de aprimorar e fortalecer suas análises de acompanhamento das demonstrações contábeis 

apresentadas pelas empresas concessionárias e permissionárias (cooperativas). 

 

MODELO DE PLANO DE CONTAS CONTÁBIL 
 

Os trabalhos também tiveram como objetivo apresentar um Modelo de Plano de Contas Contábil a ser 

seguido pelas empresas vencedoras do próximo processo de Licitação dos serviços de transporte coletivo 

de passageiros, a ser realizado pela São Paulo Transporte S.A – SPTrans. O referido plano de contas foi 

elaborado com base em um modelo adotado pela “SPTrans”, para o qual foram sugeridas modificações. 

 

Na elaboração do plano de contas, foram consideradas normas e procedimentos julgados adequados a 

serem utilizados para registro das operações realizadas pelas empresas, sendo sugeridas inclusões de 

nomenclaturas específicas (receitas, custos, despesas), de modo a permitir que a “São Paulo Transporte 

S.A – SPTrans”  tenha a oportunidade de analisar de forma mais detalhada as operações, podendo, assim, 

monitorar as receitas, custos e despesas do sistema de transportes através de análises contábeis. 

 

A adoção de um plano de contas unificado permite à SPTrans efetuar análises comparativas mais rápidas 

e objetivas entre as demonstrações contábeis apresentadas pelas empresas. 

 

A administração da SPTrans revisou a integridade , precisão e razoabilidade do modelo apresentado. 

 

Verificação Independente 
Fase 2 
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VERIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DOS CUSTOS, RECEITAS E INVESTIMENTOS 

DOS CONSÓRCIOS CONCESSIONÁRIOS E PERMISSIONÁRIOS, APURAÇÃO DOS 

FLUXOS DE CAIXA DOS CONTRATOS E DA TIR DE CADA ÁREA OPERACIONAL, 

APURAÇÃO DA TIR IMPLÍCITA NAS PROPOSTAS COMERCIAIS E ANÁLSIE DOS 

ESTUDOS QUE ORIGINARAM OS ADITAMENTOS 
 

O trabalho de verificação e mensuração de custos, receitas e investimentos contemplou as atividades 

descritas adiante. 

 

Os custos foram analisados levando-se em conta dois cenários de custos. O Cenário 1, definido no Termo 

de Referência, considerou os índices estipulados contratualmente para reajustar os preços dos insumos 

fornecidos pela SPTrans. Os custos no Cenário 1 basearam-se nos preços utilizados como referência nos 

Processos Licitatórios que originaram os Contratos de Concessão e Permissão vigentes. No cenário 2, 

foram considerados preços de mercado. Para corroborar os valores de mercado, foram solicitadas notas 

fiscais junto aos consórcios, além da realização de pesquisas de referência em melhores práticas do 

mercado. Em ambos os cenários, foram utilizados coeficientes de consumo apropriados para os tipos de 

serviços prestados, considerando-se a regulamentação vigente. A partir da verificação de cada cenário, foi 

possível observar o grau de aderência dos índices de variação de preços fixados nos contratos à variação 

de preços efetivamente apurada no mercado, considerando-se os preços praticados na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

 

Os custos variáveis, compostos por combustível, lubrificantes, rodagem e peças e acessórios são 

dependentes da produção quilométrica e da tipologia da frota dos Consórcios Concessionários e 

Permissionários. No cenário 2, os ajustes realizados na produção quilométrica programada com base na 

produção monitorada impactou negativamente os custos variáveis. 

 

Os custos nos dois cenários foram comparados e constatou-se que os custos do Cenário 2, que 

compreendem os salários firmados nos acordos coletivos, estão abaixo do cenário de reajuste de índice 

firmado em contrato.  

 

Ao realizar os procedimentos de verificação sobre os custos a valor de mercado, as seguintes 

recomendações foram efetuadas: 

 
► Quanto aos acordos coletivos de trabalho, recomenda-se que a SPTrans exija o cumprimento, por parte 

dos permissionários, das leis trabalhistas, caso as mesmas continuem a operar como cooperativas, uma 
vez que foi observado que não existem acordos firmados que definem faixas salariais fixas; 
 

► Quanto à comparação dos coeficientes de consumo de combustível utilizados pela SPTrans com outras 
cidades brasileiras, recomenda-se que seja realizada a atualização/apropriação dos coeficientes de 
consumo, no mínimo anualmente, para aprimorar a apuração dos custos incorridos com combustível. 
Recomenda-se, ainda, que seja padronizado o cadastramento da frota de veículos no sistema 
INFOTRANS, com base no tipo de cada veículo - seja ele leve, básico, padron, articulado, biarticulado, 
etc - afim de melhor mensurar esse coeficiente; 
 

► Quanto aos coeficientes de consumo médios de peças e acessórios, sugere-se que a SPTrans realize a 
atualização anualmente para melhor apuração dos custos incorridos, considerando todas as 
especificidades dos veículos presentes na frota de São Paulo. Observou-se que os coeficientes de 
consumo médios utilizados pela SPTrans, durante o período de vigência do contrato, se encontram, em 
sua maioria, acima do limite máximo estabelecido pelo GEIPOT; 

Verificação Independente 
Fase 2 
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► Na comparação dos valores de veículos utilizados pela SPTrans com as Notas Fiscais, observou-se que 

os valores de veículos utilizados pela SPTrans se encontram, em sua maioria, mais baixos do que os 

valores apurados nas notas fiscais e com a pesquisa de mercado. Assim sendo, aconselha-se que a 

SPTrans solicite às concessionárias o encaminhamento de todas as notas fiscais de compra de chassi e 

carroceria, com periodicidade mensal, a fim de apurar e registrar os valores dos veículos para fins de 

remuneração dos operadores; 

 

► Quando comparados os valores de insumos de rodagem utilizados pela SPTrans (que compreendem 

pneus, câmaras, protetores e recapagens ) e os valores de mercado, observa-se que a maioria dos 

preços utilizados pela SPTrans estão maiores de que os valores praticados efetivamente pelos 

operadores. Recomenda-se que a SPTrans atualize seus valores, anualmente, buscando informações 

no mercado afim de manter esses preços atualizados, além de realizar uma apuração de custos 

incorridos com rodagem mais eficaz; 

 

► Observa-se que o percentual utilizado pela SPTrans para lubrificantes, em relação ao custo de 

combustível, está acima do percentual verificado nas informações contábeis disponibilizadas pelos 

Concessionários. Recomenda-se que a SPTrans atue junto às Permissionárias de forma que elas 

possuam evidências de seus gastos. Reforça-se a necessidade de adoção de controles por parte dos 

Permissionários no que tange ao registro e ao devido arquivamento das informações necessárias para a 

sua operação. 

 

Na comparação entre os custos informados pela SPTrans, no Cenário 1, com os valores de mercado, 

verifica-se que os custos no Cenário 2 ficaram 7,4% abaixo do que foi apurado no Cenário 1. Os principais 

ajustes realizados foram: Produção Quilométrica expurgando-se a ineficiência do sistema, fator de 

utilização de mão-de-obra operacional e preço dos insumos (diesel, rodagem e veículos ). Vide gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As receitas apuradas abrangeram: 

 

► Remuneração por Passageiro Transportado: compreendem as receitas oriundas da quantidade de 

passageiros transportados pelos concessionários e permissionários definidas nos contratos e termos de 

aditamento, representando 98,74% de toda receita verificada. Foram verificadas e apuradas com base 

nos extratos do Sistema de Remuneração dos Operadores, SRO, registrados pela SPTrans; 
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► Remuneração por Operações Especiais: referem-se à operação das duas linhas circulares que operam 

na Cidade Universitária – Linhas USP e aquela percebida em virtude de operações especiais. Foram 

verificadas e apuradas com base nos extratos do Sistema de Remuneração dos Operadores e 

informações disponibilizadas pelas empresas;  

► Remuneração referente à tecnologia embarcada: abrangem as receitas com instalação de AVL e de 

bilhetagem eletrônica. Foram verificadas e apuradas com base nos extratos do Sistema de 

Remuneração dos Operadores e informações disponibilizadas pelas empresas; 

► Receitas de mídia: compreendem os diversos tipos de publicidade nos veículos ou terminais (traseira 

total, janela traseira, sancas, televisão, cartões, painéis e displays de informações, etc.). Foram 

verificadas e apuradas com base nos dados dos contratos de permissão de veiculação utilizados pela 

SPTrans e informações disponibilizadas pelas empresas; 

► Receitas financeiras: resulta da aplicação do caixa livre, acumulado ao final do período anterior, por um 

prazo de 1 mês a uma taxa de 90% do CDI. Esse caixa já considera uma previsão de distribuição de 

dividendos de modo a não superestimar o saldo acumulado em caixa. As receitas com aplicações 

financeiras foram  estimadas pela EY na fase de apuração do fluxo de caixa, item 2.3 do edital de 

licitação; 

► Receitas com venda de veículos: resultado da venda do veículo, com base no seu perfil na data da 

venda. Calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado na venda, podendo 

resultar em valor positivo ou negativo na DRE. Foram calculadas pela EY na fase de apuração do fluxo 

de caixa, item 2.3 do edital, com base nas informações da SPTrans de entradas e saídas de veículos da 

frota. 

 

Ao realizar os procedimentos referentes às receitas, os seguintes pontos de atenção foram identificados: 

 

► Ausência de relatórios gerenciais que conciliem os valores da remuneração por passageiro transportado 

registrado pela SPTrans com os valores contabilizados pelas empresas; 

► Ausência de padronização dos registros das receitas contabilizadas pelas empresas; 

► Ausência de exigência de que as empresas encaminhem os contratos firmados para veiculação de 

publicidade de modo a permitir apurar o real ganho percebido e revisar periodicamente os valores 

cobrados pela autorização de veiculação de mídia. 

 

Para apuração dos investimentos, utilizaram-se os dados de evolução da frota disponibilizados pela 

SPTrans e os preços dos veículos e AVL (Automatic Vehicle Location) apurados nas notas fiscais, na 

pesquisa de mercado e nas planilhas tarifárias publicadas oficialmente. Ao realizar os procedimentos 

referentes à apuração de controle dos investimentos incorridos pelas empresas, recomenda-se à SPTrans: 

 

► Implementar controles das notas fiscais de aquisição de veículos, mês a mês, durante toda a vigência 

dos contratos; 

► Adoção de controles dos investimentos referente à aquisição de validadores e AVL. 
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De modo a avaliar o retorno obtido pelos concessionários e permissionários, foi realizada a apuração da 

Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita nos Contratos de Concessão e Permissão dos serviços de 

transporte de passageiros, com base nos valores de remuneração ofertados por cada concessionário e 

permissionário em suas Propostas Comerciais, conforme previa o escopo definido no Termo de 

Referência, item 4.4.1. 

O trabalho contemplou, ainda, uma revisão da estrutura de fluxo de caixa adotada na Proposta Comercial e 

os impactos decorrentes dessa revisão. Os pontos identificados pela equipe EY foram posteriormente 

discutidos com as equipes técnicas da SPTrans responsáveis pelo acompanhamento do serviço prestado. 

Tendo em vista que apenas o edital de licitação das concessões previa a apresentação de planilhas de 

fluxo de caixa com o cálculo embasando o valor de remuneração ofertado, as análises da EY 

contemplaram tão somente os resultados apresentados pelos concessionários. 

Foram analisadas as informações e metodologias adotadas pelos concessionários em suas propostas 

comerciais para a elaboração do fluxo de caixa que resultou no valor ofertado de remuneração por 

passageiro transportado. Essas informações são oriundas das planilhas anexas às propostas comerciais e 

foram comparadas, em determinados casos, com dados efetivos ou com as informações adotadas nos 

estudos prévios ao processo licitatório realizados pela SPTrans. As informações analisadas são listadas a 

seguir: 

• Demanda de Passageiros Transportados 

• Alíquota de PIS, COFINS e ISS para Receitas de Serviços de Transporte 

• Alíquotas de PIS, COFINS e ISS para Receitas Adicionais 

• Composição de frota versus fluxo financeiro de investimentos 

• Financiamento 

• Saldo Devedor dos Financiamentos 

• Fluxo Financeiro de Investimentos Totais 

• Amortização de Investimentos em Bens Reversíveis 

• Tributos sobre movimentação financeira 

• Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS) 

• Capital de Giro 

• Valor não depreciado 

• Custo de Capital 

• TIR Apresentada 

• Remuneração Ofertada 

A revisão da estrutura do fluxo de caixa apurado em cada proposta comercial considerou a elaboração de 

dois cenários  de análise:  

• Cenário 1: ajustes da EY na estruturação do fluxo de caixa, na forma de cálculo do investimento em 

capital de giro, desconsiderando-se o capital de giro inicial e seu retorno ao final do prazo da 

concessão, com as correções nos cálculos apresentados pelos concessionários. 

• Cenário 2: ajustes da EY na estruturação do fluxo de caixa, na forma de cálculo do investimento em 

capital de giro, mantendo-se o capital de giro inicial e seu retorno ao final do prazo da concessão, com 

correções nos cálculos apresentados pelos concessionários.  

Para fins comparativos, foi apurada a TIR em cada cenário e comparada ao resultado calculado pelos 

concessionários e apresentado como TIR nas planilhas da Proposta Comercial. 
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Comparando-se o valor obtido nos recálculos da EY, em ambos os cenários testados, com o valor 

apresentado na Proposta Comercial, obtiveram-se os seguintes resultados para a TIR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar, os ajustes realizados na elaboração do fluxo de caixa referente ao Cenário 1 

originaram taxas de retorno mais elevadas do que aquelas apresentadas na Proposta Comercial, exceto 

para a área operacional 4, que resultou em retorno abaixo do que se previa.  

Para o Cenário 2, observam-se retornos abaixo do que foi previsto nas propostas comerciais, com exceção 

da área 1. Com base na  estrutura de fluxo de caixa elaborada, foi possível então simular o valor de 

remuneração por passageiro transportado que, aplicado à demanda prevista nas propostas comerciais, 

resultaria na TIR Apresentada por cada consórcio, comparativamente ao valor ofertado. Vide quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se uma redução nos valores originais de remuneração através da simulação conforme o Cenário 

1, exceto no caso da Área 4. No Cenário 2, as remunerações por passageiro ficaram acima da previsão 

inicial, fazendo-se exceção à Área 1. Ressalta-se que esse exerc ício de simulação não teve como 

finalidade auditar a remuneração estabelecida à época dos contratos de concessão, tendo sido a análise 

limitada às informações acessadas pela EY e que constam da planilha de fluxo de caixa da proposta. 

 

 

 

 

Área 

Operacional 

TIR Declarada na Proposta 

Comercial (%a.a.) 

TIR Apurada  

Cenário 1 (%a.a.) 

TIR Apurada 

Cenário 2 (%a.a.) 

1 31,34% 58,95%  41,27% 

2 26,11% 44,77% 24,61% 

3 31,67% 58,73% 29,34% 

4 18,00% 16,09% 15,88% 

5 30,45% 56,42% 28,35% 

6 30,78% 40,67% 28,62% 

7 30,23% 43,08% 28,67% 

8 27,10% 37,67% 25,23% 

 

 

Área Operacional 

TIR Declarada Proposta 

Comercial  

(% a.a.) 

Remuneração Proposta 

Comercial 

(R$) 

Remuneração Apurada 

Cenário 1 

(R$) 

Remuneração Apurada 

Cenário 2 

(R$) 

1 31,34% 1,0170 0,9368 0,9739 

2 26,11% 0,7114 0,6644 0,7185 

3 31,67% 1,1336 1,0546 1,1479 

4 18,00% 1,6646 1,6948 1,6988 

5 30,45% 0,9756 0,8869 0,9902 

6 30,78% 0,9997 0,9526 1,0146 

7 30,23% 1,1465 1,0628 1,1621 

8 27,10% 0,9089 0,8587  0,9226 
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Pela análise realizada sobre as planilhas do fluxo de caixa apresentadas pelos consórcios na Proposta 

Comercial da concessão, observa-se que as mesmas apresentam pontos de atenção de três naturezas 

distintas, tais como: consistência de cálculo, metodológico no que tange à projeção de fluxo de caixa e 

conformidade com a legislação tributária vigente. 

 

Os pontos de atenção podem ser resumidos, conforme segue: 

• Foram identificadas inconsistências nas fórmulas e em cálculos, com pouco ou nenhum impacto sobre 

os resultados; 

 

• Cálculo de tributos diretos não condizente com a legislação vigente à época; 

 

• Alíquota dos tributos indiretos não condizente com a legislação e alíquotas tributárias vigentes à época 

(PIS, IR, CSLL, Tributos sobre Movimentação Financeira). 

 

• Demanda de Passageiros com tendência otimista quando comparada ao estudo preliminar da SPTrans, 

que serviu de referência para a construção do Edital de Licitação da concessão e da permissão, e, mais 

ainda, em comparação à demanda efetivamente registrada, verificada a posteriori.  

 

• Os valores de capital de giro inicial informados nas propostas comerciais têm alto impacto sobre a TIR. 

Nesse sentido, entende-se que a fundamentação operacional e financeira desse item deva ser estudada 

detalhadamente quando da elaboração dos novos editais de licitação.  

 

• A metodologia de apuração de fluxo de caixa aplicada não está integralmente aderente aos padrões de 

mercado devido à ausência do cálculo de investimento em capital de giro e amortização dos bens 

reversíveis da concessão descasados da data de entrada do investimento no fluxo de caixa. 

 

 

 

Verificação Independente 
Fase 2 



16 

Relatório Final – Fase 6 
Edital Concorrência Pública 007/2013 – São Paulo Transporte S. A. 

As atividades seguintes do trabalho de verificação independente consistiram na apuração do resultado 

econômico-financeiro dos Contratos de Concessão e Permissão em vigor, a partir de dois subprodutos: 

• Produto 2.3.2 - Fluxo de caixa estimado do Empreendimento, para cada Consórcio Concessionário e 

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

deverá ser apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência dos contratos e 

seu término, considerando as receitas percebidas, os custos observados obtidos conforme os índices de 

reajuste estipulados nos contratos (Cenário 1 do item 2.2.1), bem como os investimentos realizados, 

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

• Produto 2.3.3 - Fluxo de caixa estimado do Acionista, para cada Consórcio Concessionário e para cada 

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

apresentado mês a mês, no período compreendido entre o início da vigência dos contratos e seu 

término, considerando as receitas percebidas, os custos observados a preços de mercado (Cenário 2 do 

item 2.2.1), bem como os investimentos realizados, a estrutura de capital e de financiamento, com a 

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

Foram utilizadas as informações de receitas, custos e investimentos fornecidas pela SPTrans e verificadas 

pela EY na etapa 2.2 para a elaboração do fluxo de caixa, conforme descritas a seguir: 

• Receitas Operacionais: dados históricos apresentados foram fornecidos pela SPTRANS por meio das 

informações oriundas do Sistema Infotrans; 

• Impostos Indiretos: cálculo realizado pela EY com base na análise da legislação vigente ao longo do 

período de vigência dos contratos; 

• Custos e Despesas Incorridos: foram analisadas as premissas conforme dois cenários descritos no 

Termo de Referência. O Cenário 1 utilizou preços unitários atualizados conforme os índices de reajustes 

estipulados contratualmente – cláusula oitava dos Contratos de Concessão e cláusula sexta dos 

Contratos de Permissão. O Cenário 2, através de preços unitários atualizados a preços de mercado a 

partir de pesquisa realizada pela EY com base em pesquisas de referência junto a fornecedores dos 

diversos insumos, em análises de notas fiscais e em dados obtidos em sites oficiais, como os preços do 

diesel informados pela ANP. 

• Investimentos Realizados: considerando a compra e a venda de veículos desde o início da vigência 

dos contratos até seu término, por Concessionários e Permissionários na prestação dos serviços de 

transporte, sendo realizada com base nos registros sobre a evolução da frota de veículos das empresas 

e em notas fiscais disponibilizadas pelas empresas operadoras (foram estimados preços distintos para a 

Área 4 da concessão, tendo em vista que a área operacional adotou índices diferentes das demais 

áreas ao longo da vigência de seu contrato). Os valores adotados levaram em consideração a idade e o 

valor de mercado de cada veículo na data de sua inclusão e exclusão da frota; 

• Depreciação: Dois tipos de depreciação foram considerados na elaboração do fluxo de caixa referente 

aos Contratos de Concessão e Permissão do Transporte Público Coletivo por Ônibus no município São 

Paulo, sendo eles a depreciação pelo Método da Soma dos Dígitos e pelo Método Linear. A soma dos 

dígitos foi adotada para estimar o desgaste dos veículos e precificá-los adequadamente na data de 

compra e de venda. A depreciação linear foi adotada para fins de apuração da base de cálculo dos 

tributos diretos e seguiram as regras definidas pela Receita Federal; 
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• Financiamento: foram consideradas as condições de financiamento obtidas a partir da amostragem de 

contratos de financiamento das empresas concessionárias, selecionando-se aquelas consideradas as 

melhores condições, a cada ano, obtidas pelas próprias operadoras ao longo da vigência contratual; 

• Receitas Não Operacionais: originam-se a partir da venda de veículos e da aplicação financeira dos 

recursos disponíveis em caixa a uma taxa equivalente a 90% do CDI; 

• Impostos Diretos: levou-se em consideração os volumes de faturamento para determinar se os tributos 

diretos seriam calculados pelo regime de apuração pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Em linha 

com o volume de faturamento apurado, adotaram-se as alíquotas vigentes nos regimes de apuração 

pelo lucro real. 

• Capital de Giro: as premissas de capital de giro consideradas foram levantadas por meio de análise 

das demonstrações financeiras de 2011 e 2012 de  concessionárias e permissionárias do próprio 

sistema de transporte do município. 

A partir das premissas levantadas, foram elaborados o Demonstrativo de Resultado do período, o Fluxo de 

Caixa do Empreendimento e o Fluxo de Caixa do Acionista com o objetivo de apurar os principais 

resultados e indicadores financeiros. A partir do cálculo do Fluxo de Caixa do Empreendimento e do 

Acionista, foi possível proceder com o cálculo da TIR. 

Contudo, foi possível observar que diversos fluxos, no caso das concessões e permissões das áreas 

analisadas, apresentaram mais de uma inversão de sinal, uma vez que ocorreram investimentos 

substanciais ao longo do prazo das concessões e permissões – e não apenas no período inicial. Nesses 

casos, a teoria algébrica afirma que poderá haver tantas raízes quantas são as mudanças no sinal do fluxo 

de caixa analisado. Para esse tipo de situação, a teoria de finanças indica que seja adotada a Taxa Interna 

de Retorno Modificada (TIRM).  

Tendo em vista a impossibilidade de se obter uma única TIR para os fluxos de caixa elaborados, 

alternativamente, para os casos em que não houve condições de se calcular a TIR para o fluxo de caixa, a 

TIRM foi adotada, com uma taxa de reinvestimento e financiamento de 18% a.a. 

 

A taxa de 18% ao ano equivale ao custo estimado de oportunidade obtido nos estudos da SPTrans que 

embasaram as condições da licitação realizada em 2002 e em 2007. Para avaliar a aderência desse 

percentual, a EY realizou análises considerando-se referências de mercado e informações de empresas 

comparáveis para o ano de 2003.  

 

Com base nas análises efetuadas pela EY, observou-se que o custo médio ponderado de capital (WACC), 

à época da licitação dos contratos de concessão e permissão, foi estimado em 13,17% ao ano. O custo do 

capital próprio, calculado através do CAPM (metodologia do Capital Asset Pricing Model), foi estimado em 

17,43% ao ano, o que demonstra a aderência da taxa adotada pela SPTrans à época em que os contratos 

foram licitados. Faz-se exceção apenas ao contrato da área 4, que foi licitado em 2007. 
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Apresentam-se, a seguir, os resultados obtidos pelo Fluxo de Caixa do Empreendimento e pelo Fluxo de 

Caixa do Acionista, levando-se em consideração o Cenário 2 de custos. Embora o Termo de Referência 

requeira a elaboração apenas do fluxo de caixa do acionista e a apuração da sua TIR para esse cenário, a 

EY estendeu o cálculo ao fluxo de caixa do empreendimento com vistas a complementar as análises da 

SPTrans em relação às decisões a serem aplicadas a futuros contratos de concessão e/ou permissão. Tal 

medida decorre do fato de que, de maneira geral, as concessões de serviços públicos, nos mais diversos 

setores, baseiam-se no fluxo de caixa do empreendimento e não no fluxo de caixa do acionista. Desse 

modo, considerando-se que o Cenário 2 de custos é aquele que melhor representaria a realidade do 

mercado, conforme observado quando comparado ao Cenário 1 de custos, apresentam-se os resultados 

do fluxo de caixa do projeto, bem como sua taxa de retorno, levando-se em consideração o Cenário 2.  

 

Os resultados do Cenário 1 encontram-se apresentados no relatório final referente à entrega dos produtos 

2.3.2 e 2.3.3, em atendimento ao escopo descrito no Termo de Referência. 

 

• Taxa de Retorno – Concessionárias: 

 

 

 

 

 

 

 

• Taxa de Retorno – Permissionárias: 

 

 

 

 

  

Taxas de Retorno Reais do Acionista 

Fluxo Semestral 
Bandeirantes 

(Área 1) 

Sambaíba 

(Área 2) 

Plus 

(Área 3) 

Leste 

(Área 4) 

Via Sul 

(Área 5) 

Unisul 

(Área 6) 

Sete 

(Área 7) 

Sudoeste 

(Área 8) 

Taxa de Retorno - 

% a.a. 
18,68% 17,99% 14,18% 54,12% 17,37% 18,37% 23,34% 16,88% 

Taxas de Retorno Reais do Acionista 

Fluxo Semestral 

Transcooper 

Fênix 

(Área 1) 

Transcooper 

Fênix  

(Área 2) 

Aliança 

Paulista 

(Área 3) 

Transcooper 

(Área 4) 

Aliança 

Cooperpeople 

(Área 5) 

Autho Pam 

(Área 6) 

Autho Pam 

(Área 7) 

Unicoopers 

(Área 8) 

Taxa de Retorno - 

% a.a. 
11,01% 24,43% 22,32% 23,06% 38,50% 26,89% 21,68% 25,94% 

Taxas de Retorno Reais do Projeto 

Fluxo Semestral 
Bandeirantes 

(Área 1) 

Sambaíba 

(Área 2) 

Plus 

(Área 3) 

Leste 

(Área 4) 

Via Sul 

(Área 5) 

Unisul 

(Área 6) 

Sete 

(Área 7) 

Sudoeste 

(Área 8) 

Taxa de Retorno - 

% a.a. 
14,40% 14,79% 12,04% 15,92% 14,06% 14,06% 16,42% 13,78% 

Taxas de Retorno Reais do Projeto 

Fluxo Semestral 

Transcooper 

Fênix 

(Área 1) 

Transcooper 

Fênix  

(Área 2) 

Aliança 

Paulista 

(Área 3) 

Transcooper 

(Área 4) 

Aliança 

Cooperpeople 

(Área 5) 

Autho Pam 

(Área 6) 

Autho Pam 

(Área 7) 

Unicoopers 

(Área 8) 

Taxa de Retorno - 

% a.a. 
7,63% 21,40% 17,15% 16,11% 20,42% 20,53% 15,84% 19,90% 
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Das análises realizadas, podem-se destacar as seguintes considerações: 

• Os valores de mercado adotados nos preços dos insumos e dos investimentos, bem como nas 

condições de financiamento assumidas, não retratam, necessariamente, a realidade financeira das 

empresas no período, mas são utilizados como parâmetro do que o setor poderia usufruir; 

• Os resultados apresentados demonstram o potencial de retorno dos operadores, caso houvessem 

usufruído das condições de mercado observadas, em especial do financiamento; 

• As permissões são operadas por cooperativas, entidades cuja estrutura jurídica pode resultar em 

dificuldades na obtenção de crédito, especialmente, de grande vulto e com taxas subsidiadas como as 

linhas do BNDES, FINAME e FINAME PSI, oferecem; 

• Os operadores da área 4 da concessão, historicamente, apresentaram dificuldades financeiras, 

impossibilitando, muitas vezes, a manutenção da qualidade do serviço, o que pode ter impactado a 

capacidade de se obter crédito no mercado; 

• O contrato da Área 4 da concessão iniciou-se no ano de 2007, momento favorável em termos de 

condições de financiamento, o que resultou num nível de alavancagem alto com condições competitivas 

na captação de financiamento para o seu investimento inicial, que apresenta peso relevante sobre o 

fluxo de caixa; 

• O resultado obtido para a Área 4 da concessão considerou uma situação hipotética assumindo que a 

concessão tivesse sido mantida pelos 10 anos previstos em contrato, até 2017. Para estimar o fluxo 

para o prazo de 10 anos, foram realizas projeções de receitas, custos e investimentos; e 

• Os fluxos de caixa adotaram dados de mercado, tanto financeiros como de produção do setor. 

Eventuais ineficiências por parte do operador que venham a impactar os resultados econômico-

financeiros do negócio não foram captados neste estudo. 

Para demonstrar os impactos que as condições de financiamento exercem sobre os resultados do fluxo de 

caixa do acionista, optou-se por apresentar o retorno estimado para os fluxos de caixa do empreendimento, 

tanto para os concessionários como para os permissionários. Levando-se em consideração as condições 

explicitadas, especialmente em relação à Área 4 da concessão e às permissionárias, é importante destacar 

que:  

• A Área 4 da concessão é considerada um caso particular e deve ser analisada separadamente das 

demais concessões; e 

• As estimativas de fluxos de caixa do acionista, nos casos dos permissionários e da Área 4 da 

concessão são apenas uma referência para o potencial ganho auferido nessas áreas operacionais caso 

tivessem as condições necessárias para tomar financiamentos. 
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A partir dos resultados apurados, podem-se destacar as seguintes conclusões: 

• Os contratos de concessão iniciados em 2003 resultaram, de forma consolidada, em uma TIR do 

Projeto de 14,03% ao ano e em uma TIR do Acionista de 18,61% ao ano. De maneira geral, as 

concessionárias tiveram retorno abaixo do que constavam em suas respectivas propostas comerciais, 

mas tiveram um nível de rentabilidade fortemente aderente ao que, à época da celebração dos 

contratos, era considerado um retorno compatível com o mercado. Os resultados da concessão da área 

4 devem ser analisados de forma diferenciada em virtude das peculiaridades desse contrato e os 

tratamentos metodológicos adotados nessa análise; 

• As permissionárias apresentaram uma TIR do Projeto, de forma consolidada, de 17,58% ao ano e uma 

TIR do Acionista de 22,39% ao ano. Comparando-se com o custo médio ponderado de capital (WACC) 

obtido nas análises da EY, em torno de 13% ao ano, as permissionárias apresentaram um retorno 

acima do que, à época da celebração dos contratos, era considerado um retorno compatível com o 

mercado; 

• O retorno de referência da SPTrans, de 18% a.a., está aderente às estimativas de um custo de capital 

próprio compatível com o mercado à época da licitação. A EY realizou cálculo, com base em empresas 

comparáveis e nas condições de mercado de 2003, que resultou numa taxa de 17,5% a.a; 

• Verificou-se que as condições de financiamento impactam substancialmente o resultado das empresas. 

Quanto maior o nível de governança corporativa e solidez econômico-financeira das empresas do setor, 

seja concessionário ou permissionário, mais efetiva poderia ser a utilização das linhas de financiamento 

existentes, melhorando a eficiência dos operadores; 

• A constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), prática usualmente adotada em 

concessões de outros setores para fins de isolar o risco do negócio e assegurar maior controle na 

gestão do contrato, permitiria, não somente um maior acesso às linhas de financiamento aplicáveis ao 

setor, mas também viabilizaria ganhos de escala no processo de aquisição de bens e de insumos 

necessários à prestação do serviço contratado. 

• Ressalta-se que a prática de mercado, na precificação do retorno de concessões, adota o fluxo de caixa 

do projeto, diferentemente do que foi adotado nos contratos de concessão. Nesses casos, adota-se uma 

taxa que representa o custo médio de capital, ponderado por suas fontes, quais sejam: capital próprio e 

de terceiros (financiamento). 
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A revisão dos estudos quantitativos e qualitativos apresentados para cada um dos aditivos assinados 

desde 2003 foi elaborada conforme o escopo definido no Edital de Concorrência Pública 07/2013 – São 

Paulo Transportes S.A. – SPTrans – ANEXO I – Termo de Referência, mais especificamente, no item 4 – 

Detalhamento do Objeto, Etapa 2.3.4, conforme descrito no item 4.4.4. 

O objetivo principal dos trabalhos consistiu em apresentar os resultados da análise técnica dos estudos 

que corroboraram os aditamentos realizados durante a vigência dos contratos de Concessão e Permissão 

do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, no período compreendido entre 01/08/2003 e 

31/07/2013. 

A equipe EY foi responsável por analisar os aditamentos, as notas técnicas para cada uma das áreas 

operacionais das Concessões e Permissões, conforme o ano em que ocorreram, e as portarias da 

Prefeitura Municipal de São Paulo relacionadas a esses aditamentos e disponibilizadas pela SP Trans.  

Com base nessas análises, foram elaborados históricos dos contratos de Concessões e Permissões, 

desde a publicação do edital de licitação no 012/2002, para outorga da concessão do serviço de transporte 

coletivo público de passageiros, em áreas do subsistema estrutural, na Cidade de São Paulo, até as suas 

consequentes alterações em anos posteriores. 

Após os levantamentos dos aditamentos e notas técnicas, cujo impacto resultou em revisões nos valores 

de remuneração, a equipe EY analisou as condições que nortearam os pleitos realizados, levando em 

consideração o disposto na Cláusula Nona dos Contratos de Concessão e Cláusula Sétima dos Contratos 

de Permissão que estabelecem as condições que poderiam suscitar em reequilíbrio econômico-financeiro. 

 A lista, a seguir, apresenta os aditamentos e alterações contratuais que tiveram maior impacto na análise: 

• Inclusão de subitens na Cláusula Décima Nona dos Contratos de Concessão; 

• Inclusão de subitens na Cláusula Vigésima dos Contratos de Permissão; 

• Relatório Técnico sobre os pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos operadores do 

Subsistema Estrutural de março de 2005; 

• Nota Técnica sobre reajuste aplicado nos valores de Remuneração, por passageiro registrado, a 

vigorarem a partir de março de 2006, nos contratos de Concessão, com fundamento na planilha de 

custos; 

• Portarias 095/06 SMT.GAB, 127/06 SMT.GAB e 069/07 SMT.GAB das Concessões; 

• Portaria 070/07 SMT das Permissões; 

• Termo de Aditamento número 2 para as áreas 1 e 6 do Subsistema Estrutural; 

• Termo de Aditamento número 3 para as áreas 2, 3, 5, 7 e 8 do Subsistema Estrutural; 

• Termo de Aditamento número 6 para todas as áreas do Subsistema Local; 

• Termo de Aditamento número 7 para as áreas 1 a 5 do Subsistema Local; 

• Termo de Aditamento número 8 para as áreas 6 a 8 do Subsistema Local. 

Ao analisar a primeira alteração no cálculo da remuneração, que ocorreu através da inclusão dos subitens 

na Cláusula das Disposições Transitórias dos Contratos de Concessão e Permissão, concluiu-se que a 

métrica de cálculo prevista inicialmente no edital, que gerou as propostas comerciais, foi alterada a fim de 

atender à alegação de que a situação do Sistema de Transporte prevista no edital não era condizente com 

a realidade da época e, com isso, as regras vigentes no período prévio à licitação dos serviços seriam 

adotadas, de modo a permitir a cobertura dos custos de operação.  
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Essa metodologia de cálculo deveria ser aplicada apenas no período denominado de “Disposições 

Transitórias”, entre a data de assinatura do Contrato e o início da operação no cenário em que 

determinadas tecnologias, como o sistema de bilhetagem elet rônica, estivessem implantadas. O período 

das disposições transitórias durou de julho de 2003 a março de 2005. 

Prosseguindo com a análise, observa-se o disposto na Nota técnica de reajuste de remuneração, divulgada 

em março de 2005 com o fim das Disposições Transitórias. 

Nesse período, apesar da definição por parte do Poder Concedente de remunerar os operadores através 

da metodologia inicialmente proposta em contrato, ajustada pela cesta de índices anualmente, foi pleiteado 

por parte dos operadores um reequilíbrio de contrato com a alegação de que a realidade do Sistema de 

Transporte continuava divergente daquela acordada inicialmente. Sendo assim, reivindicava-se uma 

remuneração que cobrisse os custos de operação. Para tanto, a SPTrans entendeu que a alternativa mais 

adequada para cálculo da remuneração seria aquela baseada na planilha de custos previstos para o 

operador. 

A metodologia auferida para cálculo de remuneração a partir das solicitações de reequilíbrio não contempla 

o disposto no item 19.1.18 dos Contratos de Concessão e no item 20.5.1 dos Contratos de Permissão que 

preveem que, ao final da adoção do período de transição e na ocorrência de eventos que caracterizem 

necessidade de reequilíbrio, estudos de revisão do equilíbrio econômico-financeiro contratual devem ser 

realizados a fim de obter uma tarifa de remuneração adequada com base nos conceitos, na remuneração, 

nas condições e no fluxo de caixa da proposta comercial apresentada pelo operador à época da licitação. 

De acordo com a equipe responsável pelos estudos de equilíbrio econômico-financeiro da SPTrans, a 

decisão de calcular a remuneração pela metodologia da planilha de custos partiu do Poder Concedente. 

Este alegou que, para viabilizar a contínua implantação do Sistema de Transporte e minimizar riscos de 

uma falha na prestação dos serviços, seria necessário adotar uma medida que fornecesse aos operadores 

um meio de retorno no curto prazo. 

Posteriormente, foram assinados termos de aditamento prevendo a remuneração por renovação de frota. 

Entende-se que, à época em que foram realizados os estudos que deram origem às propostas comerciais, 

os investimentos para a renovação de frota e, também, em terminais através de recursos dos operadores 

já estavam previstos no valor da remuneração calculada. Todavia, como a metodologia utilizada para 

apuração do valor de remuneração por passageiro se baseava na planilha de custos operacionais e não 

previa os efeitos dos investimentos ao longo do período de Concessão, identificou-se a necessidade de 

recompor as renovações por meio de adicionais sobre a remuneração por passageiro.  

De acordo com o praticado em situações de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, 

as cláusulas que tratam desse tema devem ser observadas. De modo geral, fundamentam pleitos de 

reequilíbrio os eventos que sejam considerados imprevis íveis ou de proporções imponderáveis à época da 

concessão, estranhos à vontade do Poder Concedente e do Concessionário, inevitáveis, alterações na 

ordem tributária, caso fortuito e força maior, entre outros. No caso dos contratos de concessão e permissão 

da rede de transporte por ônibus no município de São Paulo, são previstos como fatos ou causas de 

reequilíbrio econômico-financeiro aqueles que, cumulativamente, sejam considerados imprevisíveis, 

estranhos à vontade do Poder Concedente/Permitente e do Concessionário/Permissionário, inevitáveis e 

causadores de significativo e irreversível desequilíbrio. 
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Além disso, os contratos indicam como condições de equilíbrio econômico-financeiro inicial: 

• Contratos de Concessão: as condições estabelecidas no Edital  e descritas em seus anexos e as 

condições objeto da proposta da Concessionária 

• Contratos de Permissão: as condições estabelecidas no Edital e descritas em seus anexos. 

Assim, analisando-se as condições dos fluxos de caixa das propostas das Concessionárias e as condições 

previstas no edital, entende-se que a renovação da frota já era um fator contemplado nos referidos 

contratos. A menos que o perfil da frota sofresse alterações que impactassem financeiramente os 

reinvestimentos previstos inicialmente, entende-se que tal procedimento não deveria ser causa de pleito de 

reequilíbrio ou de qualquer adicional sobre a remuneração praticada. Nos casos em que, 

comprovadamente, o perfil de frota sofresse alterações que pudessem ser consideradas significativamente 

distintas da previsão inicial, um novo estudo econômico-financeiro deveria ser realizado a fim de identificar 

o ajuste sobre a remuneração decorrente, tão somente da diferença entre o que foi previamente estimado e 

o novo plano de renovação. 

Além dos aditamentos supracitados, que se referiram ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 

foram analisados todos os outros aditamentos e notas técnicas disponibilizados no site da SPTrans e 

também pela equipe técnica responsável. Todos os arquivos que serviram de base às análises 

apresentadas neste relatório encontram-se elencados e detalhados nas sessões 2.1 e 2.2 deste relatório, e 

refletiram a necessidade de estabelecer uma remuneração que cobrisse os custos de operação de acordo 

com a situação do Sistema de Transporte da época. 

As análises não contemplaram testes dos cálculos apresentados na documentação avaliada, uma vez que 

as memórias de cálculo não se encontram demonstradas. 

Ao final da análise dos documentos disponibilizados, pode-se concluir que a estrutura definida no edital  

para remuneração dos operadores não foi aplicada, ao menos integralmente, durante o período de vigência 

dos contratos de concessão e permissão. 

Foi observado, também, que as métricas que balizaram as necessidades de reequilíbrio ao longo do 

período concedido, tanto para as concessões quanto para as permissões, foram divergentes daquelas 

definidas em contrato, salvo caso da concessão da área 4 que, desde a assinatura do contrato, foi 

remunerada conforme previsto e teve solicitações de reequilíbrio baseadas em estudos de viabilidade 

econômico-financeiros.  

Por fim, recomenda-se que, em situações futuras que configurem a necessidade de reequilíbrio dos 

contratos de Concessão e Permissão, sejam realizados estudos de viabilidade econômico-financeira 

abrangendo as novas condições do Sistema de Transporte a fim de calcular a remuneração que melhor 

represente o retorno justo para o concessionário. Recomenda-se, também, que os futuros contratos de 

concessão determinem, de forma clara e objetiva, a matriz de alocação de riscos entre as partes e as 

diretrizes para reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
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Nas análises dos aditamentos, a EY comparou os valores de remuneração divulgados através dos 

aditamentos, o valor calculado através da remuneração da proposta comercial reajustada pela cesta de 

índices definidos em contrato e, também, o valor disponibilizado pela SPTrans.  

 

Para tanto, foram selecionados os aditamentos de 2008 que trataram da remuneração por renovação de 

frota e que, também, estabeleceram um valor de remuneração por passageiro a ser pago a partir de março 

de 2008. A EY comparou os valores de remuneração referentes ao mês de março do referido ano para a 

comparação entre os valores de remuneração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando-se os valores da tabela acima, exceto para a Área Operacional 4, foi possível observar que os 

valores obtidos através do reajuste contratual, partindo-se da remuneração ofertada na proposta comercial, 

são menores do que os valores informados pela SPTrans e, também, do que os valores contidos nos 

aditamentos de março de 2008. O cálculo da remuneração da Área 4 pelo critério definido em contrato 

ficou próximo da remuneração praticada. Porém, o valor contido no aditamento foi superior. 

 

No caso das permissões (vide quadro abaixo), os valores informados no aditamento de 2008 são 

superiores aos valores obtidos através do cálculo da remuneração do Sistema dividida pela demanda 

registrada e disponibilizada pela SPTrans no período analisado. Uma possível explicação para tais 

divergências é o desconto pelo descumprimento de renovação de frota, que é estipulado nos termos de 

aditamento de cada área, como por exemplo, para a área 1 que, de acordo com seu aditamento de número 

7, a cada descumprimento de renovação de veículos do tipo mini ônibus, o valor a ser descontado da 

remuneração por passageiro é de R$ 0,000343. 

 

Concessionárias 
Remuneração reajustada pela 

cesta de índices 
Remuneração Praticada Remuneração Aditamento 

1 1,3799 1,5618 1,2881 

2 0,9652 1,6505 1,5003 

3 1,5381 1,8208 1,5616 

4 2,2390 1,6646 1,8344 

5 1,3237 1,7203 1,6126 

6 1,3564 1,6546 1,4710 

7 1,5556 1,6391 1,4049 

8 1,2332 1,4332 1,3505 

Permissionárias 
Remuneração reajustada 

pela cesta de índices 
Remuneração Praticada Remuneração Aditamento 

1 0,8004 1,1303 1,1925 

2 0,8807 1,1272 1,1925 

3 0,9992 1,2060 1,2359 

4 1,1165 1,2224 1,2720 

5 0,9263 1,1306 1,1649 

6 0,8864 1,0911 1,1598 

7 0,9548 1,0804 1,1908 

8 0,8399 1,5086 1,6102 
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VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS, A PARTIR DOS REGISTROS DA CONTA 

DE GESTÃO FINANCEIRA (CONTA SISTEMA, GERIDA PELA SPTRANS) 

 
Na verificação dos dados disponibilizados entre 01/08/2003 (data de início das concessões) e 31/07/2013 

foram considerados: 

 
► Levantamento dos registros existentes das receitas e despesas do Serviços de Transporte Coletivo 

Público de Passageiros, mês a mês. Para tanto obtivemos os dois registros da chamada Conta 

Sistema: contábil e financeiro; 

 

► Verificação dos valores de receitas e despesas do registro contábil (Razão Contábil da SPTrans). Em 

seguida, verificamos quais lançamentos realizados se referiam à Conta Sistema, para uma amostra 

aleatória de 12 meses; 

 

► Alocação das receitas e despesas obtidas após a verificação do registro contábil, conforme estrutura 

descrita nos itens 4.5.1.2 (para receitas) e 4.5.2.2 (para despesas) do Anexo I do edital de licitação 

007/2013; 

 

► Verificação dos valores de receitas e despesas do registro financeiro (publicado no site da SPTrans).  

Obtivemos junto à SPTrans os extratos das contas bancárias. Verificação se o registro financeiro estava 

coerente com os valores de movimentação destas contas, para uma amostra aleatória de 12 meses. 

 

Com base nas verificações realizadas para o período citado acima, concluímos sobre a razoabilidade dos 

valores de receitas e despesas, tanto para o registro contábil quanto para  o financeiro. 

 

Abaixo, apresentamos um gráfico com a evolução das receitas e despesas do controle financeiro da Conta 

Sistema: 
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Fonte: SPTrans 
Período: ago/13 a jul/13 
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Mais adiante, o trabalho objetivou a apuração  e análise dos fluxos de caixa, mês a mês, do Serviço de 

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

partir das entradas e saídas registradas na Conta Sistema, gerida pela SPTrans. 

O produto 3.2 contemplou um descritivo das principais movimentações observadas na Conta Sistema, ao 

longo do período analisado. Esse descritivo, desenvolvido pela EY, foi posteriormente validado pelas 

equipes técnicas da SPTrans, responsáveis pela gestão da Conta Sistema.  

O descritivo das movimentações da conta sistema considera  as principais entradas e saídas do sistema ao 

longo do período de Agosto de 2003  a Julho de 2003. O detalhamento dos registros observados 

considerou tanto as informações retiradas do Livro Razão da SPTrans quanto do Relatório Financeiro 

elaborado pelas equipes técnicas da SPTrans:  

• O Livro Razão da SPTrans é representado pelos lançamentos nas contas da SPTrans que controlam e 

registram as entradas (receitas) e saídas (despesas) de recursos financeiros oriundos do Sistema de 

Transporte Coletivo da cidade. 

• O registro Financeiro é representado pelo Relatório das Receitas e Despesas do Sistema de Transporte 

Coletivo que contém as movimentações mensais de recebimentos e pagamentos efetuados pela 

Gerência Financeira. 

 

A seguir, apresenta-se o fluxo de caixa da Conta Sistema, apurado pela EY através das informações 

disponibilizadas pela SPTrans, em seu registro financeiro, e a descrição de seu comportamento. Por fim, 

apresentam-se as análises sobre os resultados encontrados, apontando-se as principais variações 

extraordinárias observadas no fluxo e as justificativas identificadas que expliquem o comportamento dos 

valores observados ao longo do horizonte de tempo definido. 

A tabela abaixo demonstra o saldo da Conta Sistema, ano a ano, com base nos registros financeiros. 

Observa-se que os saldos de entradas e saídas se mantêm zerados ao longo do tempo e totalizaram um 

montante de, aproximadamente 40 bilhões nos 10 anos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Financeiro 

Período Total de Entradas de Recursos Total de Saídas de Recursos Saldo da Conta Sistema 

2003 831.198 831.198 - 

2004 2.078.213 2.078.213 - 

2005 2.877.079 2.877.079 - 

2006 3.345.521 3.345.521 - 

2007 3.829.628 3.829.628 - 

2008 4.255.426 4.255.426 - 

2009 4.486.186 4.486.186 - 

2010 4.848.550 4.848.550 - 

2011 5.260.101 5.260.101 - 

2012 5.705.879 5.705.879 - 

2013 3.428.573 3.428.573 - 

Total 40.946.355 40.946.355 - 
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De acordo com os Fluxos de Entradas e Saídas de recursos obtidos através do registro do Livro Razão, 

observa-se que, diferentemente dos registros financeiros, os lançamentos apresentaram, ao longo do 

horizonte de tempo analisado, variações entre os saldos de entradas e saídas de recursos. Exceto para os 

anos de 2005 e 2006, pode-se verificar que os saldos finais se aproximam de zero. 

Os anos que apresentaram os saldos mais altos da Conta Sistema tiveram um comportamento oposto. No 

ano de 2005 observou-se uma sobra, aproximadamente, 3,5% a maior, enquanto que o saldo negativo de 

2006 ficou, aproximadamente, 2,3% a menor. Dessa forma, analisado cumulativamente, o efeito dos 2 

anos resultou em impacto semelhante ao que se observou nos demais anos da análise, aproximando-se de 

zero, conforme se pode verificar na tabela abaixo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como principal diferença entre os registros Financeiros e o Livro Razão, verifica-se que as informações 

das saídas de recursos do Financeiro já se encontram líquidas dos valores em pecúnia, recebidos pelos 

operadores diretamente dos usuários. As informações do Livro Razão, até 2005, contemplam uma linha de 

ajuste, para refletir a parcela da remuneração que não transitou pela contabilidade da SPTrans, tendo em 

vista o pagamento direto do usuário ao operador. Além disso, a diferença decorre do tratamento dado aos 

lançamentos de entradas e saídas de recursos da Conta Multas. Os registros Financeiros, lançam, mês a 

mês, o saldo dos empréstimos/devoluções à Conta Multas. Já os registros do Financeiros lançam todas as 

entradas de recursos como receitas da Conta Sistema e as saídas como despesas da Conta Sistema. 

Com base no total de arrecadação financeira do sistema, foi calculada a tarifa média por passageiro e 

comparada com a tarifa efetiva do período de março de 2005 até julho de 2013, período no qual o sistema 

de bilhetagem eletrônica já estava implantado e o controle da demanda de passageiros poderia ser 

apurado com maior nível de certeza. Com isso, pode-se estimar que, de acordo com a tarifa média por 

passageiro: 

• Os usuários do sistema fazem, em média, quase duas viagens com o pagamento de uma única tarifa; 

ou; 

• Em média, há quase um usuário com direito à gratuidade para cada usuário pagante. 

Registro Livro Razão 

Período Total de Entradas de Recursos Total de Saídas de Recursos Saldo da Conta Sistema 

2003 605.014 601.320 3.694 

2004 1.847.097 1.846.035 1.062 

2005 1.667.881 1.612.150 55.731 

2006 2.067.557 2.117.041 (49.484) 

2007 2.529.171 2.535.354 (6.182) 

2008 4.088.024 4.090.295 (2.271) 

2009 4.751.938 4.749.559 2.379 

2010 4.990.950 4.991.925 (975) 

2011 5.424.931 5.424.128 803 

2012 6.237.712 6.236.647 1.065 

2013 3.235.802 3.235.913 (111) 

Total 37.446.078 37.440.368 5.710 
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Também foi possível estabelecer uma relação entre as entradas de recursos no que tange à sua 

suficiência para a cobertura dos principais itens de despesas no Sistema, com base nas informações do 

Registro Financeiro. Vide gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somando-se os recursos arrecadados pelo sistema, aqueles advindos de outras contas da SPTrans e os 

recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de São Paulo, obtém-se o total de recursos disponíveis 

para a cobertura da remuneração dos operadores e demais despesas do sistema. Concluiu-se que, em 

relação ao Registro Financeiro, na maior parte do período analisado, os recursos originados dos serviços 

de transporte público coletivo de passageiros não seriam suficientes para cobrir os custos com a 

remuneração dos operadores, sendo, de fato, utilizados recursos orçamentários da PMSP. 

Em relação ao Registro conforme o Livro Razão, na maior parte do período analisado, também se observa 

que apenas os recursos originados dos serviços de transporte público coletivo de passageiros não seriam 

suficientes para cobrir os custos diretos com a remuneração dos operadores, sendo necessários os 

recursos orçamentários da PMSP em quase todo o período da concessão, especialmente, a partir do ano 

de 2006. Vide gráfico abaixo: 
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Através de uma análise da demanda do sistema com a arrecadação financeira oriunda do pagamento de 

tarifas e o valor da tarifa vigente ao longo do período analisado, é possível notar que há uma relevante 

diferença  entre o comportamento da receita tarifária quando se comparam os resultados oriundos do Livro 

Razão com os dados do Registro Financeiro. Neste, o volume de receita se inicia e se mantém em 

patamares mais elevados do que os montantes observados pelos dados do Livro Razão, especialmente, no 

que tange ao período inicial estendendo-se até outubro de 2008, quando passam a apresentar um 

comportamento semelhante, embora em patamares diferentes. Isso ocorre, porque os registros do Livro 

Razão desconsideram os recursos recebidos diretamente pelos operadores com os pagamentos em 

pecúnia pelos usuários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se, pelos gráficos acima, que há uma relevante diferença entre o comportamento da receita 

tarifária quando se comparam os resultados oriundos do Livro Razão com os dados do Registro Financeiro. 

No gráfico com os dados do Relatório Financeiro, o volume de receita se inicia e se mantém em patamares 

mais elevados do que os montantes observados pelos dados do Livro Razão, especialmente, no que tange 

ao período inicial estendendo-se até outubro de 2008, quando passam a apresentar um comportamento 

semelhante, embora em patamares diferentes. Isso ocorre, porque os registros do Livro Razão 

desconsideram os recursos recebidos diretamente pelos operadores com os pagamentos em pecúnia 

pelos usuários.  

  

Dessa forma, o comportamento da curva de receitas do sistema mostra-se mais aderente à evolução da 

tarifa vigente quando se adotam os dados oriundos do Relatório de Registro Financeiro, verificando-se 

impactos de aumento no montante de receitas alinhados à evolução do valor da tarifa de forma consistente.  
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► Adoção de controle de conciliação contábil dos registros da Conta Sistema no Razão da SPTrans, 

definindo: periodicidade, padronização, documentação suporte para as movimentações ocorridas, 

evidências de revisão e aprovação, bem como o devido arquivamento do mesmo; 

 

► Classificação dos lançamentos contábeis, tanto de receitas quanto de despesas, em grupos e 

subgrupos de contas contábeis, de forma a manter um histórico completo dos lançamentos e também 

aumentar o nível de controle dos valores transacionados da Conta Sistema; 

 

► Adequação dos relatórios financeiros publicados (“Relatório das Receitas e Despesas – Sistema de 

Transporte Coletivo”) oficialmente discriminando os principais grupos de receitas e despesas conforme 

um padrão e metodologia definidos. Verificamos que a metodologia de apuração deste relatório não 

está descrita em procedimento algum, o que faz com a mesma seja tenha sido alterada diversas vezes, 

sem que se tenham documentadas as razões para estas modificações; 

 

► Realização de conciliação entre os dois registros da Conta Sistema, Contábil e Financeiro. Atualmente 

estes registros não são conciliados, o que gera divergências não justificadas entre os valores da Conta 

Sistema no Razão Contábil e no “Relatório das Receitas e Despesas – Sistema de Transporte Coletivo”; 

 

► Realização de conciliações bancárias em todas as contas que pertencem à Conta Sistema. Verificamos 

que no período de 08/2003 a 07/2013 apenas uma das contas bancárias utilizadas foi conciliada 

rotineiramente. 

 

Em relação às movimentações no fluxo da Conta Sistema, conclui-se que os recursos oriundos da dotação 

orçamentária foram minimamente suficientes para cobrir os custos do sistema, considerando-se a 

utilização de recursos advindos da cobrança de multas por descumprimentos contratuais e, também, da 

utilização de outros recursos da SPTrans, tomados a título de empréstimos. É possível inferir que, caso o 

sistema tivesse se utilizado de recursos exclusivamente advindos da sua arrecadação financeira, poderia 

ter sido necessária a dotação de recursos de maior monta. 
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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA CONSISTÊNCIA DO MODELO OPERACIONAL 

DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO UTILIZADOS PELA 

SPTRANS EM AVALIAR A QUALIDADE E IDENTIFICAR DE FORMA 

SISTEMATIZADA OS DESVIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS 

 

Para realizar a verificação da eficácia e consistência do modelo operacional e sistemas de monitoramento, 

foi levantada a metodologia de reporte atual realizada pela equipe da Diretoria de Planejamento e o 

processo atual de aplicação de multas com o Setor de Multas. Verificamos por amostragem, os dados 

produzidos pela SPTrans para monitoramento dos serviços que tem como  abrangência a avaliação da 

eficácia do modelo operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela SPTrans para o monitoramento e 

fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias e permissionárias, apontando possíveis 

ineficiências, inconsistências, divergências e falhas de segurança, bem como sugerindo modificações, 

adequações e atualizações a serem realizadas para sanar as fragilidades identificadas. Apresentam-se, a 

seguir, os pontos identificados por item analisado. 

 

Tecnologia da Informação 

 

► Perda de Conhecimento: Observa-se que grande parte das informações referentes aos sistemas não 

está formalmente documentada na SPTrans. Não se identificou um processo definido para o 

armazenamento e atualização periódica das informações dos sistemas envolvidos (Sistema Integrado 

de Monitoramento – SIM; o InfoTrans; e Sistema de Bilhetagem Eletrônico - SBE ); 

 

► Perda de Informação: Identificou-se a ausência de licença de software de backup para os sistemas 

InfoTrans e SIM; 

 

► Indisponibilidade Sistema/Informação: Verificou-se a inexistência de ambientes de teste e homologação 

para os sistemas verificados. Adicionalmente, observou-se que os servidores (SIM e InfoTrans) 

possuem um curto período de autonomia dos nobreaks, podendo acarretar em indisponibilidade dos 

sistemas. Com relação à transmissão dos dados do SBE, observou-se que não é possível acompanhar 

a transmissão dos arquivos (contendo o número de passageiros), tampouco garantir que seu envio foi 

bem sucedido, levando à incerteza sobre a completude dos dados. Há ainda uma lentidão nos links 

entre garagens e servidores, devido à restrição de bandas, acarretando em atrasos  no processamento 

de informações. 

 

Indicadores de Monitoramento 

 
A partir dos relatórios emitidos pela SPTrans, verificaram-se os indicadores utilizados para o 

monitoramento e fiscalização dos serviços contratados e  observaram-se as seguintes oportunidades de 

melhorias: 

 

► Não existe metodologia definida e aplicada à totalidade dos indicadores mensais utilizados para o 

monitoramento e fiscalização dos serviços prestados; 

► Não há critérios de avaliação definidos que permitam analisar se os números apresentados pelos 

indicadores são bons ou ruins; 
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► Não identificamos procedimentos de estabelecimento de planos de ação para melhora dos índices que 

apresentam resultado abaixo do nível mínimo exigido. Vide quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Não existe um procedimento de estabelecimento e acompanhamento de planos de ação para melhora 

dos indicadores do IQT com resultados apurados inferiores aos parâmetros estabelecidos; 

 

► Identificou-se que a SPTrans utiliza indicadores alternativos aos indicadores de desempenho exigidos 

pela Lei 14.173/06. Observa-se que apenas 4, dos 8 indicadores utilizados atendem ao objetivo 

proposto pelos indicadores da Lei. Vide quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monitoramento dos Contratos de Concessão e Permissão 

 
As cláusulas passíveis de monitoramento dos contratos de concessão e permissão foram verificadas e 

observou-se que o monitoramento das cláusulas referentes à idade da frota está sendo realizado pela 

SPTrans em base anual (tendo como referência o ultimo dia de cada ano – 31/12). O monitoramento em 

base anual mostra-se ineficaz, pois não permite a identificação dos veículos que operaram com idade 

avançada (além do permitido no Contrato de Concessão) no decorrer do ano. Nesse sentido, veículos 

poderiam operar durante um ano completo desrespeitando a idade máxima permitida e, desde que fossem 

retirados da frota no dia 30 de dezembro, não seriam detectados descumprimentos ao contrato. 
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Aplicação de Multas 

 
Realizou-se a avaliação da eficácia do modelo operacional e dos sistemas atualmente utilizados pela 

SPTrans para o monitoramento e fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias e 

permissionárias e observaram-se os seguintes pontos de atenção: 

 

► Morosidade no desconto das multas já julgadas, sobre a remuneração dos operadores, devido à 

natureza manual do processo de inserção dos Boletins de Infração (BI) no Sistema RESAM; 

 

► Boletins de Infração sem status relacionado no RESAM sugerindo a retirada de talões para aplicação de 

multas sem que tenha sido feita a sua inclusão no sistema; 

 

► Observou-se que os parcelamentos de multas realizados não possuem respaldo contratual. 

 

Abaixo, apresentamos a evolução dos valores de multas processadas nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

conforme dados extraídos do sistema financeiro (Sistema de Remuneração do Operador - SRO). 
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VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS E OBRIGAÇÕES 

PREVISTAS NOS CONTRATOS E NORMATIVOS E ESTIMATIVA DOS GANHOS 

EVENTUALMENTE OBTIDOS PELAS EMPRESAS COM OS DESVIOS NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OUTORGADOS 

 
Realizou-se um levantamento dos contratos de Concessão e Permissão e observaram-se 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. Apresentam-se, a seguir, os 

principais pontos identificados durante os procedimentos realizados referentes à verificação: 

 

Verificação dos Requisitos Mínimos – Ônibus e Garagens 

 

► Com base nos dados do RESAM e nos Relatórios de Vistoria Mecânica, observa-se uma diferença 

entre o quantitativo de multas aplicadas por descumprimento de requisitos mínimos e o quantitativo de 

multas registradas no sistema; 

 

► Não foi possível evidenciar a aplicação e envio de multas para garagens, para parte da amostra testada; 

 

► Verificou-se que está pendente parte dos certificados (Qualidade e Ambiental) exigidos contratualmente 

dos operadores. Adicionalmente, não nos foi evidenciada a aplicação de multas para a totalidade dos 

descumprimentos de requerimentos mínimos de certificação; 

 

► A partir de verificação física dos ônibus e garagens, realizada em base amostral, observou-se que 

houve 20,9% dos ônibus e 8% das garagens verificadas com algum tipo de inconformidade quanto aos 

itens verificados. 
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Idade da Frota 

 

A partir da informação de evolução da frota fornecida pela a SPTrans, verificou-se a idade dos veículos e a 

idade média, por semestre, para cada consórcio concessionário e permissionário, e destacaram-se os 

seguintes pontos: 

 

► Veículos com idade superior ao especificado nos contratos de concessão e permissão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Idade média da frota superior ao especificado nos contratos de concessão; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Apenas o contrato de concessão da área 4 prevê multa para o descumprimento das obrigações de 

idade máxima de veículos e idade média mínima da frota. Estima-se, a seguir, o valor das multas pelo 

descumprimento da idade média prevista em contrato, conforme detalhado pela tabela abaixo. 

 

 

 

 

Parcelamento de Multas 

 

Observa-se que o parcelamento de multas realizado para os operadores não considerou nenhuma 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. 

       : Idade média da frota da concessão acima do permitido 

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

Veículos com idade avançada de Permissão no inicio da vigência do contrato 
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Descumprimento de Partida 

 

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. 

 

Identificou-se um total de 165.614 descumprimentos de partidas pelo SIM, que representam 14% do total 

de partidas previstas no OSO, sendo os mesmos passíveis de autuação. Desse número total de 

descumprimento de partidas, para a mesma semana de amostra, foram efetivamente apontados pelos 

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

descumprimento de partidas na semana da amostra.  

 

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

economia em custos proporcionada pelas viagens descumpridas, verifica-se 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

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  

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) mult iplicado 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). 
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Descumprimento de Partida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta-se que as economias estimadas foram apuradas para apenas um mês do contrato. Para que se 

apurem 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. 

 

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. 

 

 

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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Considerações Finais 

Durante a verificação independente levantamos pontos de melhorias no Modelo de Concessão, Fluxo de 

Caixa e Processo Licitatório 

 

► Implementar controles das notas fiscais de aquisição de veículos, mês a mês, durante toda a vigência 

dos contratos; 

► Adoção de controles dos investimentos referente à aquisição de validadores e AVL; 

► Considerar necessidade de capital de giro durante todo o prazo da concessão; 

► Previsão de constituição de SPE para concessionários/permissionários, com vistas ao aprimoramento 

do controle na gestão dos contratos e numa maior eficiência nos processos de compras de bens e 

insumos (ganhos de escala) e na captação de recursos – medidas alinhadas ao conceito de modicidade 

tarifária; 

► Em situações futuras que configurem a necessidade de reequilíbrio dos contratos, recomenda-se que 

sejam realizados estudos de viabilidade econômico-financeira abrangendo as novas condições do 

Sistema de Transporte a fim de calcular a remuneração que melhor represente o retorno justo para o 

concessionário; 

► Estabelecer, em contrato, uma matriz de risco, com a sua adequada alocação entre o Poder Público e a 

Iniciativa Privada, indicando claramente os eventos em que há a previsão de reequilíbrio contratual; 

► Criação de mecanismo para análise de reequilíbrio contratual; 

► Definição de revisão ordinária periódica do equilíbrio contratual; 

► Adoção de controle de conciliação contábil dos registros da Conta Sistema no Razão da SPTrans,  

definindo: periodicidade, padronização, documentação suporte para as movimentações ocorridas,  

evidências de revisão e aprovação, bem como o devido arquivamento do mesmo;  

► Classificação dos lançamentos contábeis, tanto de receitas quanto de despesas, em grupos e 

subgrupos de contas contábeis, de forma a manter um histórico completo dos lançamentos e também 

aumentar o nível de controle dos valores transacionados da Conta Sistema;  

► Prever, em contrato, mecanismos de avaliação e reporte periódicos do desempenho operacional,  

inclusive com impacto direto sobre a remuneração do operador; 

► Balizamento da licitação por meio da definição de uma taxa máxima de desconto (WACC) e uma 

remuneração máxima. 

► Adequação dos relatórios financeiros publicados oficialmente discriminando os principais grupos de 

receitas e despesas conforme um padrão e metodologia definidos; 

► Realização de conciliação entre os dois registros da Conta Sistema, Contábil e Financeiro. Atualmente 

estes registros não são conciliados, o que gera divergências não justificadas entre os valores da Conta 

Sistema no Razão Contábil e no “Relatório das Receitas e Despesas – Sistema de Transporte 

Coletivo”; 

► Realização de conciliações bancárias em todas as contas que pertencem à Conta Sistema; 

► Desenvolvimento de procedimentos padronizados que permitam um rastreamento e acompanhamento 

dos lançamentos, permitindo, assim, que diferenças metodológicas ou contábeis possam ser 

identificadas; 
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Considerações Finais 

• Adoção de um controle de conciliação contábil dos lançamentos no Livro Razão da SPTrans, através da 

definição de fatores como periodicidade, documentação suporte para movimentações, padronização de 

lançamentos, evidências de revisão e aprovação, assim como arquivamento; 

• Classificação de lançamentos contábeis, tanto de receitas quanto de despesas, em grupos e subgrupos  

de contas contábeis, aumentando o controle; 

• É recomendada a realização de conciliação entre os dois registros da Conta Sistema, o Financeiro e o 

Contábil, a fim de evitar divergências entre os valores da Conta Sistema. 

► Prever, em contrato, mecanismos de avaliação e reporte periódicos do desempenho operacional,  

inclusive com impacto direto sobre a remuneração do operador; 

 

Adicionalmente aos pontos de melhorias identificados recomenda-se que: 

 

► Aderência do Índice de Qualidade do Transporte (IQT) à Lei Federal nº. 14.173/06, adoção de 

parâmetros de excelência preestabelecidos (atualmente, há apenas valores de referência) e ações  

corretivas programadas pela SPTrans para melhoria dos indicadores com a finalidade de prever 

punições e premiações para os níveis atingidos.  

► Criação de uma empresa reguladora (clearing house) para administrar as contas do sistema de 

transportes. Essa empresa foi prevista pela Lei dos Transportes 13.241/01 e permitiria a segregação 

entre a gestão do sistema e sua remuneração (apontar os problemas verificados dessa conta não estar 

segregada).  

► Redução do Fator de Utilização (FU) da mão-de-obra, pois atualmente a SPTrans utiliza 2,7352, sendo 

um dos maiores índices encontrados no benchmarking realizado. Além disso, o GEIPOT utiliza 2,3 a 

2,8 de FU para valores mínimo e máximo, respectivamente. Em 2010 a SPTrans utilizava 2,55 (vide 

relatório Fipe). 

► Automatização na fiscalização, aplicação e processamento de multas e adequação nos sistemas 

RESAM (Regulamento de Sanções e Multas), SRO e contábil (permitindo a comunicação entre os  

sistemas) para corrigir as falhas e reduzir as perdas ocasionadas por erros no processo. Os 

descumprimentos de partidas/viagens devem ser monitorados e fiscalizados por meio de GPS e pelo 

SIM (Sistema Integrado de Monitoramento), é preciso apenas adequação normativa, pois as  

tecnologias já estão disponíveis para implementação,  

► Controlar e fiscalizar os intervalos entre os descumprimentos de partidas a fim de garantir a 

regularidade da operação de cada linha. 

► Recomenda-se que a SPTrans adote o valor previsto pela ANTP médio menos 3%, uma vez que, os  

custos incorridos de combustíveis, estavam 7% acima do adotado pelo Mercado.  

► Os Aditivos ao longo dos contratos foram realizados sem padronização e métricas que balizaram as  

necessidades de reequilíbrio. Recomenda-se que os futuros contratos determinem, de forma clara e 

objetiva, a matriz de alocação de riscos, a definição da metodologia a ser adotada e os parâmetros para 

reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
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Anexo 1 – Evidências do produto 6.1.1 

Em 03/12/2014, a SPTRANS convocou representantes da EY para uma reunião final no dia 08/12/2014 

para apresentação e validação dos trabalhos realizados. Abaixo, apresentamos e-mail de convocação. 

 

Participantes da reunião: 

 Fernando Haddad – Prefeito de São Paulo 

 Jilmar Tatto – Secretário de Transportes PMSP 

 Marcos Cruz – Secretário de Finanças PMSP 

 Luis Massonetto – Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 Nunzio Briguglio – Secretário de Comunicação 

 Ciro Biderman – Chefe de Gabinete da Presidência da SPTrans 

 Rafael Tartaroti – Assessor Técnico SPTRANS 

 Suiane Fernandes – Assessora Especial Secretaria de Finanças 

 Leila Suwwan – Secretária-adjunta de Comunicação 

 Leda Paulani – Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 Adauto Farias – Diretor de Gestão da SPTrans 

 George Gidali – Gerência de Estudos Econômicos da SPTrans 

 Percival Eggerath Barreto – Superintendência de Receita e Remuneração da SPTrans  

 Marco Antonio Araujo – Sócio EY 

 Luiz Claudio Campos – Sócio EY 

 Gustavo Gusmão – Diretor EY 

 Paulo Lucas – Diretor EY 

 Monique Leiras – Gerente EY 

 Flavio Dayrell – Sênior EY 

 

 

Nesta reunião foi apresentado um sumário executivo com os resultados da Verificação Independente,  

sendo discutido e validado pelos representantes da Prefeitura de São Paulo e da SPTrans. 

 

A seguir anexamos o documento apresentado na reunião, conforme determina o item 6.1.1 do Anexo III do 

Edital: 
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Anexo 1 – Evidências do produto 6.1.1 
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Anexo 1 – Evidências do produto 6.1.1 
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Anexo 1 – Evidências do produto 6.1.1 
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Anexo 1 – Evidências do produto 6.1.1 
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Anexo 1 – Evidências do produto 6.1.1 
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Anexo 2 - 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. 
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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 2 - Limitações e Responsabilidades 
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EY 

Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

 

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.  

 

© 2014 EYGM Limited – All Rights Reserved 

 

Para maiores informações, por favor, acesse www.ey.com 


