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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 052/2019/CGM-

AUDI, teve como objetivo realizar uma análise crítica sobre as possíveis causas da baixa 

competitividade do processo de licitação para delegação, por concessão, da prestação e exploração 

do serviço de transporte coletivo público de passageiros ocorrido em 2018/2019, na cidade de São 

Paulo. 

 

A licitação foi realizada na modalidade de concorrência e tipo menor valor da Tarifa de 

Remuneração Ofertada (TO), dividida em três grupos: 

 

 Grupo Estrutural: Concorrência nº 001/2015-SMT-GAB;  

 Grupo Local de Articulação Regional: Concorrência nº 002/2015-SMT-GAB e 

 Grupo Local de Distribuição: Concorrência nº 003/2015-SMT-GAB 

 

Cada um dos grupos acima foi dividido em lotes, os quais totalizaram 32 lotes ao todo. O Edital 

estabeleceu valores máximos da Tarifa de Remuneração de Referência (TR) por lote em cada um 

dos grupos (Estrutural, Local de Articulação Regional e Local de Distribuição).  

 

Além disso, não houve restrições para que os licitantes pudessem participar de mais de um lote, 

independentemente do grupo. 

 

Como resultado da licitação, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) 

recebeu 33 propostas comerciais para os 32 lotes com valores da Tarifa de Remuneração Ofertada 

exatamente iguais ou próximos aos valores máximos estabelecidos no Edital. Ressalta-se, no 

entanto, que todos os licitantes eram empresas já prestadoras do serviço de transporte público no 

município. 

 

Para a elaboração deste trabalho, foi necessária a definição de uma abordagem investigativa 

baseada em outras fontes, a fim de se obter uma visão mais ampla e completa do caso. Além do 

entendimento sobre as características do certame, também se mostrou necessário compreender os 

aspectos da estrutura do mercado de transportes e das empresas existentes neste setor. 

 

Inicialmente, foram coletadas as análises da Comissão Especial de Licitação (CEL) e de 

especialistas na área de transporte, com relação às possíveis causas da baixa competitividade 

apresentada na licitação. A coleta dessas informações foi realizada através de uma pergunta aberta 

ao presidente da CEL e de pesquisas em reportagens e entrevistas disponíveis na mídia. 

 

A partir dessa primeira coleta de informações, sobre as possíveis causas da baixa competitividade, 

buscou-se identificar os principais aspectos relevantes e planejou-se uma abordagem junto às 

empresas participantes e não participantes da licitação, por meio de uma Pesquisa de Opinião. 
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Infelizmente, a tentativa de aplicação da Pesquisa de Mercado mostrou-se fracassada, restando 

apenas as análises da CEL e dos especialistas, limitando-se ao plano teórico. A consulta a 

empresas não participantes da licitação não obteve nenhum interessado em responder.  

 

Por sua vez, a consulta a empresas participantes da licitação não foi realizada, em razão da 

ausência de resposta, por parte da SPTrans, quanto ao encaminhamento da Pesquisa de Opinião 

junto às empresas contratadas, impossibilitou a continuidade do trabalho de auditoria.  

 

Dos resultados obtidos no trabalho conclui-se que o setor de transportes públicos é um mercado 

complexo que exige das empresas atuantes, elevada competência técnica e capacidade financeira 

para realizar grandes investimentos criando barreiras à entrada de novas empresas. 

 

Apesar de o Edital trazer mecanismos para minimizar este aspecto, nota-se que é importante a 

realização continuada de estudos técnicos aprofundados no setor, de forma a se pensarem 

alternativas viáveis para a redução dessas barreiras e se promoverem estímulos da concorrência no 

mercado. 

 

Sugere-se, então, o encaminhamento desta Nota Técnica à Corregedoria Geral do Município (para 

averiguação de responsabilidade por omissão de resposta por parte da Unidade auditada), ao 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo.  
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2. METODOLOGIA 
 

 

Dado o objetivo de se entender as possíveis causas da baixa competitividade da última licitação do 

transporte coletivo público de passageiros do município de São Paulo, inicialmente foram 

levantadas algumas hipóteses e foram definidas diferentes metodologias e abordagens para testá-

las.  

 

O primeiro ponto que merece atenção é a possibilidade de existência de algum requisito restritivo 

no Edital, assim como de alguma espécie de direcionamento para determinadas empresas 

licitantes. Nesse sentido é importante ressaltar que o escopo deste trabalho não envolveu a análise 

técnica do Edital em si, uma vez que tal procedimento já foi realizado através de auditorias 

preventivas sobre a Minuta de Edital/Contrato (OS 001/2018, OS 044/2018 e OS 007/2019) com 

foco no atendimento da legislação aplicável, garantia da competitividade do certame, controle e 

fiscalização na execução do contrato e correção das irregularidades apontadas pelo Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) e por esta Coordenadoria de Auditoria Geral 

(AUDI). 

 

As duas primeiras auditorias preventivas realizadas pela AUDI (OS 001/2018 e OS 044/2018) 

foram sobre as Minutas de Edital/Contrato, publicadas em Janeiro/2018 e Junho/2018, as quais 

resultaram em 146 apontamentos, entre sugestões, críticas, esclarecimentos e recomendações, 

sobre os documentos analisados.  

 

A terceira auditoria preventiva (OS 007/2019) foi sobre o Edital/Contrato definitivo, publicado em 

Dezembro/2018, e teve como objetivo verificar a incorporação das determinações do TCM  e das 

recomendações das auditorias preventivas anteriores da AUDI.  

 

O Edital definitivo incorporou 33 das 40 recomendações da AUDI relativas aos apontamentos 

realizados sobre as suas versões anteriores, publicadas em Janeiro/2018 e Junho/2018.  

 

A maior parte das recomendações relacionava-se aos procedimentos de avaliação periódica dos 

serviços prestados (critérios, frequência, indicadores de desempenho, registros etc.) e à 

metodologia de remuneração (fórmulas, planilhas Excel, etc.).  

 

Algumas recomendações sobre requisitos do Edital que possivelmente seriam restritivos à 

competitividade foram prontamente atendidas pela SPTrans. Tais recomendações se referiam à: 

utilização do requisito de patrimônio líquido mínimo ao invés da exigência de integralização de 

parte do capital social para fins de habilitação; extinção da exigência cumulativa dos requisitos de 

capital social mínimo e garantia de proposta, para fins de habilitação; alteração da base de cálculo 

da garantia de proposta do valor do contrato para o valor do investimento, para fins de habilitação.  

 

Nota-se que o Edital/Contrato definitivo, de Dezembro/2018, não possuía mais o requisito de 

garantia de proposta, além de ter alterado o requisito de capital social mínimo para patrimônio 

líquido mínimo, resultando no atendimento das recomendações elaboradas pela AUDI. 
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As recomendações não atendidas ou atendidas parcialmente referiam-se em sua maioria ao 

aperfeiçoamento de indicadores, não sendo identificada nenhuma irregularidade permanecente no 

Edital/Contrato definitivo que resultasse na restrição da competitividade ou que comprometesse a 

continuidade do processo licitatório. 

 
Isto posto, foi necessária a definição de uma abordagem investigativa baseada em outras fontes, a 

fim de se obter uma visão mais ampla e completa do caso. Além do entendimento sobre as 

características do certame, também se mostrou necessário compreender os aspectos da estrutura do 

mercado de transportes e das empresas existentes neste setor. 

 

Inicialmente, foram coletadas as análises da Comissão Especial de Licitação (CEL) e de 

especialistas na área de transporte, com relação às possíveis causas da baixa competitividade 

apresentada na licitação. A coleta dessas informações foi realizada através de uma pergunta aberta 

ao presidente da CEL e de pesquisas em reportagens e entrevistas disponíveis na mídia. 

 

A partir dessa primeira coleta de informações, sobre as possíveis causas da baixa competitividade, 

buscou-se identificar os principais aspectos relevantes e planejou-se uma abordagem junto às 

empresas participantes e não participantes da licitação, por meio de uma Pesquisa de Opinião. 

 

O objetivo da Pesquisa de Opinião foi validar e/ou complementar as informações levantadas pela 

CEL e demais especialistas, a partir das respostas dessas empresas. Nota-se que o acesso direto às 

empresas pode indicar questões práticas e reais que efetivamente limitaram a concorrência no 

certame. 

 

Justifica-se a pesquisa com empresas participantes da licitação a fim de se entender as razões e 

principais fatores de decisão das empresas ao se escolher os lotes em que participaram, assim 

como as possíveis restrições de participação em outros lotes, advindas de requisitos técnico-

operacionais / econômico-financeiros, de outras exigências do Edital ou de limitações da própria 

empresa, entre outros aspectos. 

 

Também se mostrou importante a consulta às empresas não participantes da licitação, uma vez que 

se torna necessário entender como se deu a publicidade do certame, as audiências públicas, a 

viabilidade e interesse em participação da disputa, a existência de requisitos restritivos, limitações 

das empresas, entre outros aspectos. 

 

Infelizmente, a tentativa de aplicação da Pesquisa de Mercado mostrou-se fracassada, restando 

apenas as análises da CEL e dos especialistas, limitando-se ao plano teórico. A consulta a 

empresas não participantes da licitação não obteve nenhum interessado em responder.  

 

Por sua vez, a consulta a empresas participantes da licitação não foi realizada, em razão da 

ausência de resposta, por parte da SPTrans, quanto ao encaminhamento da Pesquisa de Opinião 

junto às empresas contratadas, impossibilitou a continuidade do trabalho de auditoria.  
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Nesse sentido, ressalta-se que a Equipe de Auditoria decidiu por encerrar as análises do presente 

trabalho sem a tentativa de consulta às empresas participantes da licitação, não sendo mais cabível 

a aplicação da pesquisa após a finalização deste relatório. 

 

Dos resultados obtidos no trabalho conclui-se que o setor de transportes públicos é um mercado 

complexo que exige das empresas atuantes, elevada competência técnica e capacidade financeira 

para realizar grandes investimentos criando barreiras à entrada de novas empresas. 

 

Apesar de o Edital trazer mecanismos para minimizar este aspecto, nota-se que é importante a 

realização continuada de estudos técnicos aprofundados no setor, de forma a se pensarem 

alternativas viáveis para a redução dessas barreiras e se promoverem estímulos da concorrência no 

mercado. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

3.1. Breve Histórico 

 

O referido processo de licitação iniciou-se em janeiro de 2015 e passou por suspensões 

(12/11/2015 e 08/06/2018) determinadas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

(TCM-SP) decorrentes de irregularidades técnicas.  

 

Depois de sanadas as irregularidades ou justificadas e aceitas pelo TCM-SP, finalmente, em 

06/12/2018, a versão final do Edital foi publicada retomando-se o processo licitatório. 

 

Neste período, a Controladoria Geral do Município, por meio da sua Coordenadoria de Auditoria 

Geral (AUDI), também realizou auditorias preventivas sobre a Minuta de Edital/Contrato (OS 

001/2018, OS 044/2018 e 007/2019) com foco no atendimento da legislação aplicável, garantia da 

competitividade do certame, controle e fiscalização na execução do contrato e correção das 

irregularidades apontadas pelo TCM-SP e pela AUDI. 

 

Em 22/01/2019, uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu novamente 

o certame. A liminar foi cassada em 01/02/2019.  

 

 

3.2. Resultado da licitação 

 

Retomada a licitação, os envelopes das propostas foram abertos no dia 05/02/2019. O 

detalhamento dos lances ofertados, quanto à Tarifa de Remuneração de Referência (TR), em reais 

por passageiro transportado, por cada competidor são apresentados nos Quadro 1, Quadro 2 e 

Quadro 3 a seguir.  

 
Quadro 1 – Grupo Estrutural 

Lote Licitante Valor Proposto 
Valor Máximo 

do Edital 

E1 
Consórcio Bandeirante de Mobilidade (Viação Santa Brígida Ltda. 

e Viação Gato Preto Ltda. ) 
R$ 2,6139 R$ 2,6139 

E2 Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. R$ 3,5183 R$ 3,5183 

E3 
Viação Metrópole Paulista S.A. (originada da V.I.P- Transportes 

Urbanos) 
R$ 3,9819 R$ 3,9819 

E4 Via Sudeste Transportes S.A. (originada da Via Sul) R$ 2,8202 R$ 2,8202 

E5 MobiBrasil Transporte São Paulo Ltda. R$ 4,8321 R$ 4,8321 
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E6 Viação Grajaú S.A. (originada da Viação Cidade Dutra) R$ 3,0923 R$ 3,0923 

E7 
Viação Metrópole Paulista S.A. (originada da V.I.P- Transportes 

Urbanos) 
R$ 2,3820 R$ 2,3820 

E8 

Consórcio TransVida (Ambiental Transportes Urbanos S.A., 

Transppass- Transporte de Passageiro Ltda.  e RVTrans Transporte 

Urbano S.A.– originada da Ambiental Transportes Urbanos) 

R$ 2,3765 R$ 2,3765 

E9 Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda. R$ 3,4975 R$ 3,5365 

Fonte: Diário Oficial do Município de São Paulo (04/Abril/2019) 

 

 

Quadro 2 - Grupo Local de Articulação Regional 

Lote Licitante 
Valor 

Proposto 

Valor Máximo 

do Edital 

AR0 

Consórcio TransVida (Ambiental Transportes Urbanos S.A., 

Transppass- Transporte de Passageiro Ltda.  e RVTrans Transporte 

Urbano S.A.– originada da Ambiental Transportes Urbanos) 

R$ 3,5841 R$ 3,5841 

AR1 
Consórcio Bandeirante de Mobilidade (Viação Santa Brígida e 

Viação Gato Preto) 
R$ 2,9245 R$ 2,9245 

AR2 Sambaíba Transportes Urbanos Ltda. R$ 3,2309 R$ 3,2309 

AR3 
Viação Metrópole Paulista S.A. (originada da V.I.P- Transportes 

Urbanos) 
R$ 2,3356 R$ 2,3356 

AR4 Express Transportes Urbanos Ltda. R$ 2,8754 R$ 2,8754 

AR5 Via Sudeste Transportes S.A. (originada da Via Sul) R$ 3,4346 R$ 3,4346 

AR6 MobiBrasil Transporte São Paulo Ltda. R$ 4,2082 R$ 4,2082 

AR7 MobiBrasil Transporte São Paulo Ltda. R$ 4,0726 R$ 4,0726 

AR8 Viação Gato Preto Ltda. R$ 2,8125 R$ 2,8125 

AR9 

Consórcio TransVida (Ambiental Transportes Urbanos S.A., 

Transppass- Transporte de Passageiro Ltda.  e RVTrans Transporte 

Urbano S.A.– originada da Ambiental Transportes Urbanos) 

R$ 2,8125 R$ 2,8125 

Fonte: Diário Oficial do Município de São Paulo (04/Abril/2019) 
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Quadro 3 - Grupo Local de Distribuição 

Lote Licitante 
Valor 

Proposto 

Valor Máximo 

do Edital 

D1 
Consórcio TransNoroeste (Norte Buss Transportes S.A. e Spencer 

Transportes Ltda.) 
R$ 2,8193 R$ 2,8193 

D2 
Consórcio TransNoroeste (Norte Buss Transportes S.A. e Spencer 

Transportes Ltda.) 
R$ 3,0839 R$ 3,0839 

D3 Transunião Transportes S.A. R$ 2,5630 R$ 2,5630 

D4 UPBus Qualidade em Transportes S.A. R$ 5,4951 R$ 5,4951 

D5 Pêssego Transportes Ltda. R$ 2,0421 R$ 2,0421 

D6 Allibus Transportes Ltda. R$ 1,9860 R$ 1,9860 

D7 Transunião Transportes S.A. R$ 2,4919 R$ 2,4919 

D8 Move Buss Soluções em Mobilidade Urbana Ltda. R$ 2,7373 R$ 2,7373 

D9 A2 Transportes Ltda. R$ 2,4602 R$ 2,4602 

D10 Transwolff Transportes e Turismo Ltda. R$ 2,4710 R$ 2,4710 

D11 Transwolff Transportes e Turismo Ltda. R$ 2,8546 R$ 2,8546 

D12 Auto Viação Transcap Ltda. R$ 2,7894 R$ 2,7894 

D13 Alfa Rodobus Transportes S.A. R$ 4,8214 R$ 4,8214 

Fonte: Diário Oficial do Município de São Paulo 22 e 28/Março/2019 
 

Observa-se que, com exceção do lote E9 do grupo Estrutural (Quadro 1), todos os demais lotes 

tiveram propostas comerciais (tarifas de remuneração) com valores exatamente iguais aos valores 

máximos estabelecidos no Edital. 

 

Ademais, verifica-se que em apenas um dos 32 lotes houve apresentação de mais de uma proposta. 

Trata-se do lote D7 do grupo Distribuição (Quadro 3), que obteve as propostas dos consórcios 

Transunião e Imperial. Entretanto, conforme publicação no Diário Oficial do Município de São 

Paulo de 02/03/2019, a empresa Imperial foi inabilitada para participar da licitação pelo não 

atendimento ao disposto no item 9.4.3.1. do Edital, tendo ainda o seu recurso quanto à inabilitação 

indeferido. Desta forma, a empresa não participou da abertura dos envelopes correspondentes à 

Proposta Comercial, restrita às empresas previamente habilitadas. 
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3.3. Análise da Comissão Especial de Licitação (CEL) 

 

A Comissão Especial de Licitação (CEL), por meio do seu Presidente – Sr. Gilmar Pereira 

Miranda, apresentou uma análise profunda e abrangente (Anexo I) sobre as características e 

peculiaridades do mercado de transporte público coletivo, especificamente sobre a realidade do 

Município de São Paulo, e fez ponderações sobre os principais aspectos que poderiam limitar a 

participação das empresas no certame. 

 

Resumidamente, a CEL considera que o setor de transportes demanda três grandes custos: 

garagem, mão-de-obra e veículos, que exigem altos investimentos, dificultando o surgimento de 

novas empresas.  

 
“... o setor de transportes demanda três grandes custos: garagem, mão-de-obra e 

veículos. Não são custos fáceis de lidar, em especial por empresas recém criadas ou 

“farmada” com investimento de outros setores.” 

 

Segundo a CEL, o Edital trouxe mecanismos que permitiriam absorver os atuais trabalhadores e 

facilitar a aquisição de imóveis para uso como garagens. Todavia, conforme análise, a situação 

econômica do país também afetaria novos investimentos. 

 

Em relação aos veículos, a CEL menciona a necessidade de renovação contínua da frota (vida útil 

10 anos), que torna complexa a viabilidade de transformar os veículos de alta tecnologia em um 

bem rentável no momento da venda para auxiliar a aquisição de novos veículos.  

 
“Resta o investimento em veículos com larga tecnologia. E, por força da necessária 

renovação (vida útil de 10 anos), é necessário construir um meio de transformar um 

veículo de alta tecnologia, já defasado, em um bem com rentabilidade de venda, para 

auxiliar na compra de novos. É uma cadeia muito complexa para se construir 

sozinho.” 

  

A CEL considera ainda que contratar empresas com frotas menores traria riscos de pulverização 

do sistema de transporte, tornando-o instável economicamente. O aumento do número de 

empresas contratadas levaria à concentração em linhas rentáveis em detrimento às linhas de baixa 

demanda. 

 

Destacou ainda que, devido aos altos investimentos em tecnologia e gestão do sistema, somente 

empresas consolidadas neste mercado conseguem se preparar e participar da licitação. 

 
“Há de se considerar que são poucos os grupos econômicos que possuem recursos 

para mudar o foco de atuação, sendo raro ocorrer mudanças em grandes centros 

urbanos. Normalmente, empresas grandes do setor tentam se manter, investindo 

pesadamente em poucos ou em um único contrato, enquanto empresas de menor porte 

buscam cidades menores, atuando “itinerantemente”, com mais contratos, de modo a 

se manter sempre ativa.” 
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Acrescentou ainda que, o ingresso de novas empresas neste setor é dificultado pelos altos 

investimentos e da necessidade de credenciais mínimas para operar o sistema de transporte, 

exigindo a parceria com outras empresas do setor, por meio de consórcios.  

 
“Portanto, dentro de um conceito de rede, do tamanho da cidade e o volume de 

demanda subjacente, é raro o ingresso de novos empresários do setor, por conta dos 

altos investimentos necessários para se manter ativo. Se não entrar “consorciado” 

com alguém, dificilmente consegue suportar e ter as credenciais mínimas para operar 

o sistema de transporte.” 

 

A CEL finalizou informando que são raras as licitações no setor de transportes no país em que há 

a participação de mais de um licitante. 

 

 

3.4. Análise de Especialistas na área de transporte 

 

Especialistas em mobilidade urbana e transportes públicos indicaram como principal limitação da 

concorrência os custos financeiros das garagens e da frota mínima para empresas que não eram 

prestadoras do serviço no Município de São Paulo, à época. 

 

De acordo com a reportagem do Nexo Jornal
1
, para Adamo Bazini, jornalista especializado em 

transportes, uma empresa que não funcionava na cidade “teria de pagar a desapropriação da 

garagem da antiga empresa que perderia a concessão, ou alugar um terreno com tamanho para 

construir uma garagem para pelo menos 250 ônibus”. 

 

Outro ponto levantado pelo jornalista seria um “acordo nacional” entre os grandes grupos 

empresariais do ramo de transporte para que as empresas das principais cidades do país não 

disputassem mercado em outras cidades, “existe um acordo nacional não-oficial entre grandes 

grupos empresariais. Quem é do setor vê isso como óbvio”. 

 

Em relação ao custo da desapropriação das garagens, a professora de Direito Administrativo da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Vera Monteiro, em reportagem para o G1 - Globo
2
, diz que seria 

possível a licitação ter separado as garagens e a manutenção e operação dos ônibus, “em outras 

cidades do mundo já separam esses sistemas, São Paulo seria o lugar para começar isso. Mas há 

a dificuldade para desapropriar as garagens, e isso envolveria um grande recurso”. 

 

Com a sugestão da professora, seria possível a participação de empresas menores, uma vez que os 

custos de desapropriação e manutenção mínima de frota seriam desmembrados em diferentes 

concessões. 

 

                                              
1 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/06/O-que-há-de-novo-e-velho-na-licitação-de-ônibus-de-São-

Paulo 
2
 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/05/prefeitura-de-sp-diz-que-licitacao-de-onibus-vai-modernizar-

sistema-para-idec-falta-de-concorrencia-pode-fazer-tarifa-aumentar.ghtml 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/06/O-que-há-de-novo-e-velho-na-licitação-de-ônibus-de-São-Paulo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/06/O-que-há-de-novo-e-velho-na-licitação-de-ônibus-de-São-Paulo
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/05/prefeitura-de-sp-diz-que-licitacao-de-onibus-vai-modernizar-sistema-para-idec-falta-de-concorrencia-pode-fazer-tarifa-aumentar.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/05/prefeitura-de-sp-diz-que-licitacao-de-onibus-vai-modernizar-sistema-para-idec-falta-de-concorrencia-pode-fazer-tarifa-aumentar.ghtml
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Em matéria publicada na revista Exame
3
 são apontados dois fatores que inviabilizaram a 

competição: (i) “o fato de as atuais empresas já terem garagens na cidade (empresas de fora 

teriam de comprar ou alugar espaços, em regiões com terrenos caros)” - reforçando os 

argumentos dos demais especialistas - e (ii) “o prazo para início de operação curto, de 120 dias, 

que dificulta a compra de ônibus novos por outras companhias”. Este último justificaria a falta de 

interesse das empresas do ramo, porém atuantes em outras localidades ou com foco em setores 

diversos além do transporte público municipal. 

 

 

3.5. Pesquisa de Opinião na área de transporte 

 

A partir de um levantamento preliminar dos principais aspectos que poderiam ter influenciado ou 

restringido a participação das empresas no processo licitatório em questão, foi elaborado um 

questionário de Pesquisa de Opinião (Processo SEI 6067.2019/0007100-4, doc. n° 016355811), 

contendo 17 perguntas abrangendo aspectos relacionados ao perfil da empresa, aos requisitos 

exigidos pelo Edital (técnico-operacionais, econômico-financeiros, etc.), entre outros. 

 

A versão preliminar da Pesquisa de Opinião foi encaminhada para análise e comentários do 

Presidente da CEL em 15/04/2019 (doc. n° 016356028). 

 

Em 10/05/2019, a Equipe de Auditoria realizou uma reunião com a SMT e a Superintendência de 

Contratos do Sistema de Transporte da SPTrans para definir a estratégia de abordagem junto às 

empresas (participantes e não-participantes da licitação).  Na reunião, a SPTrans concordou em 

encaminhar a Pesquisa de Opinião junto às empresas participantes e vencedoras da licitação. No 

entanto, a SPTrans julgou importante que se aguardasse a assinatura dos novos contratos. A 

CGM/AUDI ficou responsável em encaminhar a Pesquisa de Opinião para algumas empresas não 

participantes.  

 

No dia 24/05/2019 houve a suspensão da assinatura dos contratos, através da liminar do Tribunal 

de Justiça (TJ). 

 

Em 26/06/2019, a Equipe de Auditoria conseguiu junto à Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo (EMTU) a relação das suas empresas prestadoras de serviços de transporte 

público. A partir dessa lista, foram contatadas 17 empresas, consultando se elas poderiam 

participar da Pesquisa de Opinião sobre a licitação dos ônibus. Somente duas empresas 

concordaram em participar da pesquisa, porém acabaram não respondendo o questionário. 

 

Em 06/09/2019, a SPTrans deu início ao processo de assinatura dos 32 contratos de operação do 

novo sistema de transporte coletivo por ônibus. 

 

                                              
3
 https://exame.abril.com.br/brasil/licitacao-onibus-em-sp-tem-proposta-de-uma-empresa-a-atual-operadora/ 

 

https://exame.abril.com.br/brasil/licitacao-onibus-em-sp-tem-proposta-de-uma-empresa-a-atual-operadora/
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Em 09/12/2019, foi realizada uma nova reunião com Superintendência de Contratos do Sistema de 

Transporte da SPTrans para retomar a necessidade de realização da pesquisa junto às empresas 

recém contratadas. A SPTrans informou que precisava esclarecer alguns aspectos jurídicos 

internos antes de proceder com a pesquisa. 

 

Em 13/02/2020, após tentativas de contato sem sucesso por telefone e e-mail, a AUDI solicitou, 

através do Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0007100-4 (doc. nº 026029547), auxílio à 

Superintendência de Contratos do Sistema de Transporte da SPTrans para encaminhar e solicitar 

respostas à Pesquisa de Opinião junto às empresas contratadas até 15/03/2020. 

 

Até o momento da finalização deste relatório não houve resposta por parte da SPTrans, com 

relação ao encaminhamento da Pesquisa de Opinião junto às empresas contratadas. 

 

 

3.6. Conclusão 

 

Analisar as possíveis causas da baixa competitividade apresentada na última licitação do 

transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo não é uma tarefa simples, em 

função da complexidade do serviço de transporte público, envolvendo muitos aspectos técnicos e 

econômico-financeiros.  

 

A hipótese de existência de requisito restritivo ou de direcionamento do Edital não foi parte do 

escopo deste trabalho, uma vez que tal procedimento já foi realizado através de auditorias 

preventivas sobre a Minuta de Edital/Contrato (OS 001/2018, OS 044/2018 e OS 007/2019) com 

foco no atendimento da legislação aplicável, garantia da competitividade do certame, controle e 

fiscalização na execução do contrato e correção das irregularidades apontadas pelo TCM-SP e 

pela AUDI. 

 

Desta forma, o trabalho buscou uma abordagem investigativa baseada em outras fontes, a fim de 

se obter uma visão mais ampla e completa do caso. Inicialmente, foram coletadas as análises da 

CEL e de especialistas na área de transporte sobre o tema. 

 

Interpretando-se o relato do presidente da CEL, entende-se que o mercado de ônibus é muito 

concentrado, principalmente devido à existência de grandes barreiras de entrada a novos 

competidores. Exemplos dessas dificuldades para novos competidores são os três grandes custos 

do sistema: garagem, mão-de-obra e veículos, além de outros investimentos em tecnologia e 

gestão do sistema. O Edital tentou minimizar este aspecto trazendo mecanismos para facilitar a 

aquisição de imóveis para uso como garagens e a absorção dos atuais trabalhadores.  

 

A hipótese de se diminuir as barreiras de entrada com a possibilidade de contratação de empresas 

com frotas menores não é viável de acordo com a CEL, uma vez que isto traria riscos de 

pulverização do sistema de transporte, tornando-o instável economicamente. O aumento do 

número de empresas contratadas levaria à concentração em linhas rentáveis em detrimento às 

linhas de baixa demanda. Assim, verifica-se que as características do sistema acabam por 
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favorecer a participação de empresas já consolidadas no mercado, em parcerias / consórcios. A 

CEL finalizou informando que são raras as licitações no setor de transportes no país em que há a 

participação de mais de um licitante, informando ainda que as empresas grandes do setor tentam 

se manter investindo pesadamente em poucos ou em um único contrato. 

 

A consulta a especialistas do setor de transporte, em reportagens na mídia, inicialmente está de 

acordo com a visão da CEL sobre a limitação da concorrência gerada pelos altos custos do 

sistema, principalmente em garagens e frota mínima. Uma hipótese diferente levantada por um 

jornalista é a suposta existência de um “acordo nacional” entre os grandes grupos empresariais 

do ramo de transporte para que as empresas das principais cidades do país não disputassem 

mercado em outras cidades. Nesse sentido, ressalta-se que o escopo deste trabalho não envolveu a 

investigação aprofundada sobre a possível existência de cartel no setor. 

 

A partir dessa primeira coleta de informações sobre as possíveis causas da baixa competitividade, 

buscou-se identificar os principais aspectos relevantes e planejou-se uma abordagem junto às 

empresas participantes e não participantes da licitação, por meio de uma Pesquisa de Opinião, 

com o objetivo de validar e/ou complementar as informações levantadas. Nota-se que o acesso 

direto às empresas pode indicar questões práticas e reais que efetivamente limitaram a 

concorrência no certame. 

 

Infelizmente, a tentativa de aplicação da Pesquisa de Mercado mostrou-se fracassada, restando 

apenas as análises da CEL e dos especialistas, limitando-se ao plano teórico. A consulta a 

empresas não participantes da licitação não obteve nenhum interessado em responder.  

 

Por sua vez, a consulta a empresas participantes da licitação não foi realizada, em razão da 

ausência de resposta, por parte da SPTrans, quanto ao encaminhamento da Pesquisa de Opinião 

junto às empresas contratadas, impossibilitou a continuidade do trabalho de auditoria.  

 

Nesse sentido, ressalta-se que a Equipe de Auditoria decidiu por encerrar as análises do presente 

trabalho sem a tentativa de consulta às empresas participantes da licitação, não sendo mais cabível 

a aplicação da pesquisa após a finalização deste relatório. 

 

Dos resultados obtidos no trabalho conclui-se que o setor de transportes públicos é um mercado 

complexo que exige das empresas atuantes, elevada competência técnica e capacidade financeira 

para realizar grandes investimentos criando barreiras à entrada de novas empresas. 
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Apesar de o Edital trazer mecanismos para minimizar este aspecto, nota-se que é importante a 

realização continuada de estudos técnicos aprofundados no setor, de forma a se pensarem 

alternativas viáveis para a redução dessas barreiras e se promoverem estímulos da concorrência no 

mercado, a exemplo da sugestão dada pela professora de Direito Administrativo da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) de segregar os custos de desapropriação das garagens, manutenção e 

operação da frota, por meio da realização de licitações (concessões) distintas e a necessidade de 

aumento do prazo para o início da operação, apontada pela revista Exame, possibilitando que 

outras empresas tenham condições de adquirir os veículos novos.  
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ANEXO I - Avaliação do Presidente da Comissão Especial de 

Licitação 
 

Fonte: e-mail recebido em 28/03/2019 (anexado ao Processo Eletrônico SEI nº 

6067.2019/0007100-4, doc. SEI nº 027956764). 

 

 

“Creio que a maior dificuldade para o aparecimento de novas empresas em uma licitação como 

essa é a própria característica da atividade econômica. 

  

Com efeito, o setor de transportes demanda três grandes custos: garagem, mão-de-obra e 

veículos. Não são custos fáceis de lidar, em especial por empresas recém criadas ou “farmadas” 

com investimento de outros setores. 

  

Para mão de obra, o edital disponibilizava meios para que houvesse a absorção dos atuais 

trabalhadores. Já para a garagem, foi disponibilizado métodos de aquisição, que dispensa o 

prévio acerto com titulares de imóveis em SP. Resta o investimento em veículos com larga 

tecnologia. E, por força da necessária renovação (vida útil de 10 anos), é necessário construir um 

meio de transformar um veículo de alta tecnologia, já defasado, em um bem com rentabilidade de 

venda, para auxiliar na compra de novos. É uma cadeia muito complexa para se construir 

sozinho. 

  

Se houvesse a demanda para contratar empresas com frotas menores, corre-se o risco de uma 

pulverização do sistema, tornando-o instável economicamente e inchado com muitas companhias. 

Poderia ser o desmonte do sistema integrado. 

  

A instabilidade decorreria da existência de inúmeras companhias querendo operar poucos 

itinerários, tentando se concentrar em linhas rentáveis e desprezar linhas de baixa demanda. Por 

seu turno, a existência de diversas empresas tornaria o sistema de pagamento muito mais 

complexo de lidar. 

  

Apenas para elucidar, durante a década de 1990, com a concessão do serviço e o fim da operação 

pela CMTC, passamos de 20 e poucos lotes para 42 lotes iniciais e mais 27 lotes em substituição 

à operação pública. Esse caos de serviços, com baixa conexão entre eles, sobrecarregou a 

criação de linhas longas e sobrepostas, que até hoje é difícil de resolver. Todas queriam vir para 

o Centro de SP ou passar em grandes centros comerciais. 

  

Ademais, o momento econômico nacional não é ainda dos melhores para novos investimentos. 

  

O serviço licitado demanda (retro)investimentos pesados, além do investimento em tecnologia de 

monitoramento e gestão do sistema. Com isso, quem já está consolidado consegue se preparar a 

apresentar proposta, ou ao menos tentar participar, para não “morrer”. 
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Muito se fala dos grandes barões do transporte, mas hoje temos alguns grandes grupos 

econômicos, alguns até com problemas de regularidade fiscal, felizmente contornado para fins de 

solução da licitação, empresas tradicionais de SP e “novos” participantes, surgidos em meados 

de 2014/2015, no sistema local, em substituição às cooperativas, iniciadas neste século. 

  

Temos algumas empresas ou grupos que já atuam em SP desde o início de concessões de 

transporte no Município (Gato Preto, Santa Brígida, Gatusa, Grupo Ruas/Abreu), outras que se 

mudaram para SP na licitação de 2003 e agora a contratação, via licitação, dessas empresas que 

atuam emergencialmente nos contratos locais. 

  

Por outro lado, outras empresas deixaram de operar recentemente, apesar de seu histórico 

importante na mobilidade paulistana (Paratodos, comprada por empresários que atuam em 

Recife, passando-se a se denominar Mobibrasil, e a Tupi, que deixou de operar na virada do 

ano). 

  

Da licitação, nome novo no transporte é a empresa RVTrans, que está no consórcio Transvida, 

mas seus donos atuam em outras companhias. Outra empresa que não atua no transporte regular 

e apareceu na licitação é a Kuba, tradicional companhia de fretado, mas que desde 1990 seu 

grupo atuava no sistema, como Transkuba e atualmente como KBPX. 

  

Há de se considerar que são poucos os grupos econômicos que possuem recursos para mudar o 

foco de atuação, sendo raro ocorrer mudanças em grandes centros urbanos. Normalmente, 

empresas grandes do setor tentam se manter, investindo pesadamente em poucos ou em um único 

contrato, enquanto empresas de menor porte buscam cidades menores, atuando 

“itinerantemente”, com mais contratos, de modo a se manter sempre ativa. 

  

Pontuo que durante o ano de 2017, o então secretário de transportes promoveu uma espécie de 

“caravana” pelo país, de modo a anunciar a licitação e apresentar o modelo de negócio sugerido 

por SP para o setor. Infelizmente, somente compareceram as empresas atuais. 

  

Ainda, a dificuldade em se licitar o serviço de transporte urbano não é nosso privilégio, vide o 

grande número de cidades de porte considerável que mantêm contratos de autorização ou 

emergencialmente mantêm o sistema de linhas. Aqui na Região Metropolitana a EMTU não 

conseguiu avançar na licitação do transporte. Na primeira vez que licitou (2004), conseguiu 

concluir 80% do projeto, mantendo a região do ABD com contratações que remontam a período 

pré-CF/88 até hj. 

  

Assim, por mais que setores da sociedade critiquem, licitar o transporte coletivo não é tarefa 

fácil. São muitas as condicionantes e normalmente só aparecem as empresas já consolidadas na 

região, por força desse alto custo de investimento. 

  

Tanto assim que as “novíssimas” empresas que apareceram foram “laranjas”, para o fim de 

impugnar judicialmente o certame (consórcio “Brazil”: Costa Atlântica Brazil e Expresso 

Brazil). 
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Portanto, dentro de um conceito de rede, do tamanho da cidade e o volume de demanda 

subjacente, é raro o ingresso de novos empresários do setor, por conta dos altos investimentos 

necessários para se manter ativo. Se não entrar “consorciado” com alguém, dificilmente 

consegue suportar e ter as credenciais mínimas para operar o sistema de transporte. 

  

Aliás, raras são as licitações no setor no país em que há mais de um licitante participando. 

  

Bom, fico à disposição de todos para esclarecer e trazer mais detalhes com relação ao setor.” 

 

Autor: G. P. (Presidente da Comissão Especial de Licitação) 
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ANEXO II - Pesquisa de Opinião 
 

 

Pesquisa de Opinião 

 

A Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, visando a melhoria contínua dos processos 

licitatórios realizados pelos seus diversos órgãos, realiza uma Pesquisa de Opinião junto aos 

participantes e potenciais interessados após cada certame realizado. 

 

Desta forma, solicitamos, encarecidamente, que seja preenchida a pesquisa de opinião referente à: 

Licitação do Serviço de Transporte Coletivo 

 

Em 06 de dezembro de 2018, a PMSP, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e 

Transportes – SMT - publicou os Editais da licitação para delegação, por concessão, da prestação 

e exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo: 

 

Concorrência nº 001/2015-SMT-GAB;  

Concorrência nº 002/2015-SMT-GAB; e 

Concorrência nº 003/2015-SMT-GAB 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/edital/index.php?p=247319 

 

Orientação para preenchimento 

 

Caso sua empresa tenha participado do processo de licitação, favor responder as perguntas das 

seções A, B e C. Caso contrário, responder as perguntas das seções A, B e D. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

SEÇÃO A - PERFIL DA EMPRESA 

 

01 - A empresa possui quantos anos de experiência prestando serviços de transporte coletivo 

público de passageiros? 

(  ) Não possui 

(  ) 1 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 20 anos 

(  ) Mais de 20 anos 

 

02 - Qual é o tamanho da frota atual de veículos (ônibus, vans, etc.) da empresa? 

(  ) 1 a 100 veículos 

(  ) 101 a 300 veículos 

(  ) 301 a 600 veículos 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/edital/index.php?p=247319
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(  ) 601 a 1000 veículos 

(  ) Mais de 1000 veículos 

 

03 - A empresa presta serviços de transporte coletivo público para quais cidades atualmente? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

04 - A empresa já prestou serviços de transporte coletivo público para o município de São Paulo?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 

SEÇÃO B - EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

05 - Por quais meios de comunicação a empresa teve conhecimento sobre a licitação do transporte 

público no município de São Paulo? 

(  ) Não teve conhecimento 

(  ) Diário Oficial da PMSP 

(  ) Divulgação realizada pela PMSP em outros meios 

(  ) Notícias veiculadas em jornal, televisão, internet ou sites especializados   

(  ) Outros meios não patrocinados pela PMSP 

 

06 - As audiências ou consultas públicas realizadas sobre a licitação foram eventos importantes 

para o entendimento e esclarecimento dos principais aspectos da licitação? 

(   ) Não participou desses eventos 

(   ) Sim 

(   ) Não. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

07 - As dúvidas específicas levantadas pela empresa foram esclarecidas de forma satisfatória pela 

Comissão Especial de Licitação? 

(   ) Não houve dúvidas 

(   ) Sim 

(   ) Não. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

SEÇÃO C - EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

08a - Os documentos da licitação disponibilizados foram suficientes para avaliar o interesse e 

viabilidade de participação da empresa? 

(   ) Sim 

(   ) Não. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 
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09a - Por que a empresa escolheu o(s) lote(s) em que participou? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

10a - Por que a empresa não participou em outros lotes? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ASPECTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS 

 

11a - Sob o aspecto técnico-operacional, indique as três principais razões que inviabilizaram a 

participação da empresa em outros lotes, ordenando-as da maior relevância (1o) para a menor 

(3o).   

(  ) Quantidade de veículos requerida 

(  ) Requisitos técnicos da frota de veículos 

(  ) Disponibilidade de garagens 

(  ) Contratação de mão de obra (administrativa e operacional) 

(  ) Previsão de início da operação e condições da fase de transição 

(  ) Outros. Quais? 

______________________________________________________________________________ 

(  ) Nenhum. 

Favor comentar as razões escolhidas: 

______________________________________________________________________________ 

 

12a - A disponibilidade das garagens se mostrou impeditiva à participação da empresa em outros 

lotes? As alternativas oferecidas, como a possibilidade de desapropriação e de uso de garagens 

públicas é suficiente para sanar os impedimentos? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 
 

13a - Com relação ao aspecto econômico-financeiro, indique as três principais razões que 

inviabilizaram a participação da empresa em outros lotes, ordenando-as da maior relevância (1
o
) 

para a menor (3
o
).  

(   ) Prazo da concessão de 20 anos, prorrogável por mais um ano 

(   ) Nova forma de remuneração do sistema  

(   ) Valor da Taxa Interna de Retorno – TIR – de 9,85% 

(   ) Volume total de investimentos necessários 

(   ) Valor da garantia do contrato 

(   ) Risco do negócio 
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(   ) Outros. Quais? 

______________________________________________________________________________ 

(   ) Nenhum. 

Favor comentar as razões escolhidas: 

______________________________________________________________________________ 

 

14a - Na opinião da empresa, a nova fórmula de remuneração do sistema se mostra adequada e 

atrativa aos competidores?  

(   ) Sim 

(   ) Não. Por quê? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

REQUISITOS DO EDITAL 
 

15a - Com relação aos requisitos do Edital, indique as três principais razões que inviabilizaram a 

participação da empresa em outros lotes, ordenando-as da maior relevância (1
o
) para a menor (3

o
) .  

(   ) Prazo para elaboração da proposta 

(   ) Dificuldade de entendimento do Edital para elaboração da proposta 

(   ) Visita técnica 

(   ) Habilitação jurídica 

(   ) Habilitação econômico-financeira (Patrimônio Líquido Mínimo, Índices Contábeis) 

(   ) Habilitação técnica (comprovação com atestados de aptidão Técnico-Operacional) 

(   ) Regularidade fiscal e trabalhista 

(   ) Presença de conflito de interesses 

(   ) Impedimento legal 

(   ) Outros. Quais? 

______________________________________________________________________________ 

(   ) Nenhum 

Favor comentar as razões escolhidas: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

OUTROS ASPECTOS 

 

16a - Além dos aspectos técnico-operacionais, econômico-financeiros e requisitos do Edital, quais 

outros aspectos inviabilizaram a participação da empresa em outros lotes? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

17a - Quais alterações no Edital, Minuta do Contrato e demais documentos poderiam viabilizar a 

participação da empresa em outros lotes? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 
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SEÇÃO D - EMPRESAS NÃO PARTICIPANTES 

 

08b - Os documentos da licitação disponibilizados foram suficientes para avaliar o interesse e 

viabilidade de participação da empresa? 

(   ) Não acessou ou avaliou os documentos da licitação. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

(   ) Sim 

(   ) Não. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

09b - Por que a empresa não participou da licitação? 

______________________________________________________________________________ 

 

10b - Caso a empresa tivesse decidido pela participação na licitação, qual seria a estratégia?  

(   ) Participar individualmente 

(   ) Participar através de consórcio junto às empresas interessadas que prestam serviços de 

transporte coletivo no município de São Paulo 

(   ) Participar através de consórcio junto às empresas interessadas que não prestam serviços de 

transporte coletivo no município de São Paulo 

(   ) Outras estratégias. Quais? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ASPECTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS 

 

11b - Com relação ao aspecto técnico-operacional, indique as três principais razões que 

inviabilizaram a participação da empresa, ordenando-as da maior relevância (1
o
) para a menor 

(3
o
).  

(  ) Quantidade de veículos requerida.  

(  ) Requisitos técnicos da frota de veículos. 

(  ) Disponibilidade de garagens.  

(  ) Contratação de mão de obra (administrativa e operacional).  

(  ) Previsão de início da operação e condições da fase de transição 

(  ) Outros. Quais? 

______________________________________________________________________________ 

(  ) Nenhum. 

Favor comentar as razões escolhidas: 

______________________________________________________________________________ 

 

12b - A disponibilidade das garagens se mostrou impeditiva à participação da empresa na 

licitação? As alternativas oferecidas, como a possibilidade de desapropriação e de uso de garagens 

públicas é suficiente para sanar os impedimentos? 
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Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 
 

13b - Com relação ao aspecto econômico-financeiro, indique as três principais razões que 

inviabilizaram a participação da empresa, ordenando-as da maior relevância (1
o
) para a menor 

(3
o
).  

(   ) Prazo da concessão de 20 anos, prorrogável por mais um ano 

(   ) Nova forma de remuneração do sistema  

(   ) Valor da Taxa Interna de Retorno – TIR – de 9,85% 

(   ) Volume total de investimentos necessários 

(   ) Valor da garantia do contrato 

(   ) Risco do negócio 

(   ) Outros. Quais? 

______________________________________________________________________________ 

(   ) Nenhum. 

 

Favor comentar as razões escolhidas: 

______________________________________________________________________________ 

 

14b - Na opinião da empresa, a nova fórmula de remuneração do sistema se mostra adequada e 

atrativa aos competidores?  

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

REQUISITOS DO EDITAL 
 

15b - Com relação aos requisitos do Edital, indique as três principais razões que inviabilizaram a 

participação da empresa, ordenando-as da maior relevância (1
o
) para a menor (3

o
).  

(   ) Prazo para elaboração da proposta 

(   ) Dificuldade de entendimento do Edital para elaboração da proposta 

(   ) Visita técnica 

(   ) Habilitação jurídica 

(   ) Habilitação econômico-financeira (Patrimônio Líquido Mínimo, Índices Contábeis) 

(   ) Habilitação técnica (comprovação com atestados de aptidão Técnico-Operacional) 

(   ) Regularidade fiscal e trabalhista 

(   ) Presença de conflito de interesses 

(   ) Impedimento legal 

(   ) Outros. Quais? ______________  

(   ) Nenhum 
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Favor comentar as razões escolhidas: 

______________________________________________________________________________ 

 

OUTROS ASPECTOS 

 

16b - Além dos aspectos técnico-operacionais, econômico-financeiros e requisitos do Edital, quais 

outros aspectos inviabilizaram a participação da empresa? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

 

17b - Quais alterações no Edital, Minuta do Contrato e demais documentos poderiam viabilizar a 

participação da empresa? 

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 
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São Paulo, 27 de maio de 2020.  

 
 

 

 


