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1. INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço nº 048/2019/CGMAUDI, realizada na São Paulo Transporte S.A. – SPTrans, empresa estatal vinculada à
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, com o objetivo de averiguar o
atraso na entrega do sistema de bilhete único na cidade de São Paulo e eventuais pagamentos sem
execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, celebrado junto ao Consórcio Bilhete – SP (CNPJ
26.493.317/0001-09), constituído pelas empresas TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e
Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ
30.161.814/0001-79).
O referido contrato tem como objeto “a prestação de serviços técnicos integrados de
processamento, armazenamento e comunicação de dados em ambiente de alta disponibilidade
(Data Center), monitoramento da operação do sistema em regime ininterrupto, atualização
tecnológica e manutenção dos softwares aplicativos objetivando uma única solução integrada de
tecnologia da informação do sistema de bilhetagem eletrônica (SBE)”.
O valor contratual inicialmente firmado foi de R$ 94.377.777,77 (base dez/2013) com prazo total
de vigência de 60 meses contados a partir da assinatura do Contrato (27/06/2014). Após o Termo
Aditivo n° 01 (29/12/2016) ao Contrato, o valor contratual passou a ser R$ 85.444.103,69 (base
dez/2013).
O Termo Aditivo n° 01, em atendimento ao Decreto Municipal n° 56.688/2015, reduziu o escopo
do objeto contratual, reduzindo ou eliminando atividades anteriormente previstas.
A auditoria confirmou o atraso na execução do Contrato nº 2012/0038-01-00, especialmente no
que tange ao desenvolvimento e entrega de softwares aplicativos, devidamente integrados e
funcionais, previstos inicialmente para agosto de 2016.
Os softwares aplicativos eram compostos por especificações funcionais (módulos) e, de acordo
com o levantamento obtido da etapa de testes e homologação, em junho de 2019, das 85
especificações funcionais entregues e testadas pela SPTrans, 83 delas apresentaram falhas de
execução ou de integração com os demais módulos, ou seja, além de a entrega dos módulos ter
ocorrido após o previsto no cronograma, o produto entregue não atende à finalidade preconizada
na contratação.
A empresa PC Service Tecnologia Ltda., integrante do Consórcio Bilhete – SP, era a responsável
pelo desenvolvimento dos softwares aplicativos.
De acordo com o Controle de Faturamento (Processo Eletrônico SEI n° 6067.2019/0006184-0,
doc. SEI n° 016013962), fornecido pela SPTrans, até a data de 26/03/2019, a PC Service havia
recebido em torno de R$ 14.300.000,00 (base mar/2019).
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Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do contrato, identificadas neste relatório,
aumentaram os riscos de atrasos na entrega desses softwares aplicativos, bem como a aceitação da
medição do serviço em descumprimento ao previamente estipulado em contrato.
Informada sobre os achados de auditoria, a SPTrans manifestou-se, por meio do Processo
Eletrônico SEI nº 6067.2019/0006184-0 (doc. SEI nº 022611863), na data de 30/10/2019 com os
esclarecimentos às informações solicitadas. A manifestação completa, a qual consiste de
justificativa da Unidade, plano de providências e prazo para a implementação do plano de
providências, encontra-se transcrita neste documento, sob o título de “Manifestação da
Unidade”, após cada uma das Constatações. Em seguida, apresentam-se a “Análise da Equipe de
Auditoria” e as “Recomendações de Auditoria”, quando couber.
Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações:
CONSTATAÇÃO 001 – Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do contrato.
Não foi evidenciada a formalização da equipe de fiscalização da SPTrans, responsável pelo
acompanhamento das atividades junto à contratada “Consórcio Bilhete SP”, conforme prevista na
Cláusula Décima do Contrato n° 2012/0038-01-00.
Principal Recomendação: Recomenda-se que para os futuros contratos envolvendo a prestação de
serviços de desenvolvimento e integração de softwares aplicativos, a SPTrans designe um
profissional técnico ou equipe técnica para atuar de forma mais integrada à equipe da Contratada,
permitindo um acompanhamento efetivo quanto ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma, dos requisitos técnicos e dos prazos de entrega dos produtos.
CONSTATAÇÃO 002 – Fragilidade na validação, pela SPTrans, dos Relatórios de Medição
apresentados pela contratada “Consórcio Bilhete SP”.
Não foi evidenciada a existência de profissional da SPTrans qualificado em Análise em Ponto de
Função (Certified Function Point Specialist - CFPS) para analisar e validar as medições realizadas
por esta metodologia nos Relatórios de Medição apresentados pelo Consórcio Bilhete SP
mensalmente.
Principal recomendação: Recomenda-se à SPTrans incluir, no planejamento de treinamento da
área de TI, a necessidade de capacitação em medição de Ponto de Função, assim como manter
uma quantidade mínima de especialistas certificados (Certified Function Point Specialist – CFPS)
na empresa.
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CONSTATAÇÃO 006 – Processo de pagamento em desacordo com o Contrato n°
2012/0038-01-00.
Foram constatadas Notas Fiscais emitidas pelas empresas do Consórcio Bilhete SP (TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. e PC Service Tecnologia Ltda.) antes da
emissão do Termo de Aceitação da Medição pela SPTrans, em desacordo com o previsto no item
8.8 do Contrato n° 2012/0038-01-00.
Principal Recomendação: Recomenda-se à SPTrans que reavalie o seu procedimento interno de
modo a garantir que o processo de pagamento somente seja realizado a partir da emissão do
Termo de Aceitação da Medição, documento que valida o serviço prestado e autoriza o processo
de pagamento.
Ressalta-se que, após a finalização dos trabalhos de auditoria relacionados a esta Ordem de
Serviço, houve, por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), a
instauração de Grupo de Trabalho para apurar penalidades, multas e ressarcimentos aplicáveis
decorrentes dos atrasos nas entregas e problemas funcionais dos softwares aplicativos
relacionados ao Contrato n° 2012/0038-01-00 (Consórcio Bilhete SP).
O Relatório Final do Grupo de Trabalho, datado de 15/01/2020, obteve as seguintes conclusões:







Continuação do Contrato para os serviços de Data Center (essenciais para a SPTrans e para
o Sistema de Transporte Coletivo);
Ressarcimento dos valores pagos pela SPTrans;
Aplicação de penalidades;
Apuração das perdas e danos indiretos;
Apuração dos pleitos da Contratada;
Notificação da Contratada.

No que tange à aplicação de penalidades, até a emissão deste Relatório de Auditoria, em
04/03/2020, a SMT havia calculado o valor de R$ 11.273.225,16 (onze milhões, duzentos e
setenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos),
O fato superveniente, ocorrido após a finalização dos trabalhos da Equipe de Auditoria, são
explicados no Título 2 deste Relatório.
Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para
apreciação, em especial, das Constatações 01, 02, 04, 05 e 06), ao Tribunal de Contas do
Município de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo.
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2. FATO SUPERVENIENTE
A situação descrita abaixo ocorreu após o término dos trabalhos de auditoria, os quais foram
encerrados em 10/09/2019:
Em função dos diversos problemas identificados no desenvolvimento dos softwares aplicativos do
Sistema de Bilhete Eletrônico (SBE) e recorrentes postergações nos prazos de entregas pela
empresa PC Service, a SPTrans decidiu suspender as atividades junto à empresa e instaurou, em
05/11/2019, um Grupo de Trabalho para avaliar e identificar a real situação da execução do
Contrato, quanto à entrega dos serviços e produtos previstos contratualmente, assim como
eventuais ressarcimentos, penalidades e glosas aplicáveis.
A situação foi objeto de matéria veiculada na mídia1, em 06/02/2020, sendo que, a Equipe de
Auditoria reuniu-se com a SPTrans, em 13/02/2020, para obter maiores informações sobre o
noticiado. Ainda, foi realizada, prontamente após a reunião supracitada, solicitação de informação
objetivando acesso ao Relatório Final do Grupo de Trabalho.
O Relatório Final do Grupo de Trabalho, datado de 15/01/2020, foi disponibilizado a esta
Coordenadoria de Auditoria Geral, em 20/02/2020, por meio do Processo Eletrônico SEI nº
6067.2019/0006184-0 (doc. SEI n° 0262418610).
De forma resumida, o Grupo de Trabalho, após análise detalhada da situação da execução do
Contrato nº 2012/0038-01-00 e considerando a não continuidade das atividades de
desenvolvimento do SBE, apurou os seguintes valores passíveis de ressarcimento ao erário e
aplicação de penalidades:


Ressarcimento dos valores pagos pela SPTrans por serviços não prestados ou com
pagamentos em duplicidade:
a) Processo Eletrônico SEI nº 5010.2020/0000473-9: R$ 1.899.209,98 referente ao Sistema de
Reconhecimento Facial – RECON;
b) Processo Eletrônico SEI nº 5010.2020/0000478-0: R$ 734.881,10 referente ao Módulo de
Atendimento/Agendamento;
c) Processo Eletrônico SEI nº 5010.2020/0000497-6; valor não apurado até a data de
fechamento deste relatório.



Aplicação de penalidades:

1

G1 - Prefeitura de SP desiste de sistema anti-fraude no bilhete único de transporte após pagar R$ 21 milhões:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/06/prefeitura-de-sp-desiste-de-sistema-anti-fraude-no-bilheteunico-de-transporte-apos-pagar-r-21-milhoes.ghtml. Acesso em: 03 de março de 2020.
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a) Processo Eletrônico SEI n° 5010.2020/0000430-5: R$ 7.518.534,66 referente à multa de
mora na entrega do software SBE;
b) Processo Eletrônico SEI n° 5010.2020/0000493-3: R$ 1.120.599,42 referente às multas de
inexecução dos Módulos Atendimento/Agendamento e RECON.
Desta forma, até a finalização deste relatório, em 03/03/2020, a Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes havia apurado o valor de R$ 11.273.225,16 (onze milhões, duzentos e
setenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), entre ressarcimentos e
penalidades, face ao Consórcio Bilhete SP.
Ainda, no que tange à responsabilidade funcional, o Relatório Final do Grupo de Trabalho
informou (pg. 10) a instauração de Sindicância nos seguintes termos:
Em março de 2019, por meio do Comunicado da Presidência nº 21/19, foi instaurada
sindicância com o objetivo de apurar a responsabilidade pelos eventos danosos à
SPTrans durante a execução do Contrato. Desde então foram desligados três
colaboradores da SPTrans (Srs. Francisco Klemp, Fernando Antônio Farias, e Maria
Cristina Bento), responsáveis pelo gerenciamento e acompanhamento do Contrato.

Ressalta-se que a SPTrans encaminhou o Relatório Final da Comissão de Sindicância, instaurada
para apurar eventual irregularidade na prestação dos serviços referentes ao Contrato 2012/003801-00 e demais contratos relacionados ao seu objeto, a esta Controladoria Geral do Município, em
outubro de 2019, por meio do Processo Eletrônico SEI nº 5010.2019/0005277-4.
Em relação à solicitação de acesso aos procedimentos de seleção para fornecimento de novo data
center e desenvolvimentos dos softwares aplicativos do SBE, conforme mencionado na reunião
supracitada e, posteriormente, questionada eletronicamente, a Superintendência de Tecnologia da
Informação (DG/STI), por meio do doc. SEI nº 026195589, manifestou que:
R. Informamos que os processos em questão tramitam por sistema interno da SPTrans.
1. Neste momento o processo referente ao Data Center retornou da área de cotação de
preços e está passando por adequações solicitadas pelo departamento jurídico da
SPTrans;
2. O processo de contratação de desenvolvimento do SBE está em elaboração do Termo
de Referência.

RECOMENDAÇÃO 01
Recomenda-se que a Unidade informe a esta Coordenadoria de Auditoria Geral (CGM/AUDI) a
respeito da abertura de consulta e/ou audiência pública referente aos editais de contratação de
novo Data Center e desenvolvimento do Sistema de Bilhete Único, bem como seja encaminhado,
anteriormente à publicação, os editais das referidas contratações para acompanhamento prévio
desta AUDI.
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3. METODOLOGIA
Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo:








Planejamento dos trabalhos;
Solicitação de processos e documentos;
Visita às áreas de TI e contratos da SPTrans;
Circularização de informações;
Conferência de cálculos e confronto de valores; e
Entrevista com os responsáveis pela área auditada.
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4. CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA
4.1

CONSTATAÇÃO 01 - Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do contrato.

Não foi evidenciada a formalização da equipe de fiscalização da SPTrans, responsável pelo
acompanhamento das atividades junto à contratada Consórcio Bilhete SP, conforme prevista na
Cláusula Décima do Contrato n° 2012/0038-01-00.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. A SPTrans se reserva o direito de realizar fiscalização ampla e completa do objeto
do presente contrato, tantas vezes e na forma que ela estipular, a seu exclusivo, critério,
podendo realizar a atividade diretamente.
10.2 A apresentação da “Equipe de Fiscalização” será realizada, por meio de
documento redigido e assinado pela SPTrans, onde constarão, também as determinações
quanto aos trabalhos a serem executados.

Quando da solicitação de cópia do documento emitido pela SPTrans, que formalizou a sua
“Equipe de Fiscalização” e as respectivas atribuições, conforme previsto no item 10.2 do
Contrato, a SPTrans assim respondeu:
Ao longo do período contratual foram indicados 4 gestores diferentes. No documento
016013962, na última coluna está descrito o nome de cada gestor, os quais atestam todas
as faturas emitidas. O referido relatório é obtido via sistema (SiAF - Sistema Integrado
Administrativo e Financeiro), com informações oficiais.

Os profissionais mencionados na resposta da SPTrans referem-se aos gestores de contrato que se
sucederam ao longo do contrato. Não ficou evidenciada a existência de uma equipe de fiscalização
especializada nos aspectos técnicos da execução do contrato.
Entende-se que, devido à complexidade do objeto e ao elevado valor do contrato, a SPTrans
deveria manter uma equipe designada à fiscalização do contratual, principalmente para
acompanhamento do desenvolvimento de softwares aplicativos, análise e validação dos relatórios
de medição, assim como o desempenho esperado conforme o Acordo de Nível de Serviço
estabelecido em contrato.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
“Compreendemos que a resposta anterior aponta implicitamente que o papel de fiscal do contrato
foi atendido pelos próprios gestores, que possuíam todos os conhecimentos técnicos necessários
para a realização dessa tarefa, sendo complementado por equipe técnica sob a sua
Superintendência, quando necessário. A substituição do fiscal implicaria em prazo alongado de
aprendizado, frente às necessidades sempre urgentes desse projeto.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Dado o exposto acima e frente a proximidade do término do contrato, não entendemos que seja
conveniente a substituição do fiscal, visto que nesse momento o próprio gerente técnico de
desenvolvimento está realizando a gestão desse contrato.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Sem ações adicionais.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPTrans informou que o papel de fiscal do Contrato foi realizado basicamente pelos gestores da
área de TI (Superintendentes), que se sucederam ao longo do período da execução contratual e, os
quais, possuíam todos os conhecimentos técnicos necessários, sendo que o trabalho destes fora
realizado em conjunto com equipe técnica.
Justificou ainda que a substituição do fiscal exigiria um longo período de aprendizagem não
compatível com as necessidades urgentes do projeto.
Por fim, acrescentou que, no momento, não seria conveniente a substituição do fiscal
considerando-se que o Contrato encontra-se próximo do seu término.
Reitera-se o entendimento, exposto anteriormente na constatação, de que a área de TI da SPTrans
deveria ter mantido uma equipe dedicada ao acompanhamento e fiscalização do Contrato,
justificado pela complexidade e peculiaridade do objeto que envolve desenvolvimento e
integração de softwares aplicativos e pelo elevado valor contratual.
A designação do gestor da área de TI (Superintendente) como fiscal do contrato, acumulando esta
atribuição com as suas demais responsabilidades administrativas da área de TI e a ausência de
uma equipe técnica dedicada à fiscalização do Contrato, conforme previsto em Contrato, causaram
fragilidades ao efetivo acompanhamento e fiscalização do Contrato.
RECOMENDAÇÃO 02
Recomenda-se que, para os futuros contratos envolvendo a prestação de serviços de
desenvolvimento e integração de softwares aplicativos, a SPTrans designe um profissional técnico
ou equipe técnica para atuar de forma mais integrada à equipe da Contratada, permitindo um
acompanhamento efetivo quanto ao cumprimento das etapas previstas no cronograma, dos
requisitos técnicos e dos prazos de entrega dos produtos.
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4.2
CONSTATAÇÃO 02 - Fragilidade na validação, pela SPTrans, dos Relatórios de
Medição apresentados pela contratada - Consórcio Bilhete SP.
Não foi evidenciada a existência de profissional da SPTrans, qualificado em Análise em Ponto de
Função (Certified Function Point Specialist - CFPS), para analisar e validar as medições
realizadas por esta metodologia nos Relatórios de Medição apresentados pelo Consórcio Bilhete
SP mensalmente.
Conforme o Anexo III – Termo de Referência – Parte I – Softwares Aplicativos:
5. Procedimentos de Medição dos Serviços
5.1 Os serviços serão medidos utilizando-se da técnica de Análise em Pontos de Função
de acordo com as especificações contidas no Function Counting Practices Manual
(CPM), versão 4.3.1, publicado pelo IFPUG - International Function Point Users Group
(www.ifpug.org) e de acordo com as diretrizes complementares expostas nesta seção.

A análise em Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de projetos de
desenvolvimento de software que visa medir as funcionalidades implementadas do ponto de vista
dos seus usuários.
A mesma qualificação exigida do profissional da Contratada responsável pela medição dos pontos
de função, deve ser requerida do responsável pela validação dos Relatórios de Medição pela
SPTrans.
5.6 Toda medição de pontos de função realizada pela CONTRATADA deverá ser
realizada por profissional com certificação Certified Function Point Specialist - CFPS,
vigente, emitida por instituição oficial.

A validação das medições por Ponto de Função apresentadas nos relatórios de medição é
fundamental para aferir a evolução do desenvolvimento do software e garantir a correta
remuneração do serviço prestado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
“Ocorre que a medição de Ponto de Função é uma tarefa específica e que deve ser realizada por
profissional com conhecimento na área. A SPTrans manteve contrato de prestação de serviços
para esse fim com a empresa FATTO.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Diante da necessidade de efetuar a medição dos pontos de função, entendemos que há
necessidade da capacitação de integrantes da equipe de Tecnologia de Informação da SPTrans,
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sendo que dado o elevado tempo de aprendizado, e caso haja necessidade, faremos uma
contratação emergencial com profissionais devidamente certificados.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Esta Superintendência encaminhará o mais breve possível a indicação de no mínimo dois
profissionais para que a esfera superior juntamente com o RH possam verificar a possibilidade
da contratação de curso de certificação específico.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPTrans informou que a medição de Ponto de Função é uma tarefa que exige profissional
qualificado, não disponível na empresa e que manteve um contrato de prestação de serviços com a
empresa Fatto Consultoria e Sistemas Ltda. (CNPJ 02.434.797/0001-60) especializada neste
assunto.
A SPTrans reconhece a necessidade de capacitar sua equipe de TI sobre a medição de Ponto de
Função e informa que irá solicitar junto à Alta Administração e à área de Recursos Humanos um
curso de certificação específico, para no mínimo dois profissionais da empresa.
Em decorrência do longo tempo de capacitação requerida, a SPTrans informa que, caso haja
necessidade de especialista neste assunto, irá realizar contratações emergenciais de profissionais
devidamente certificados.
RECOMENDAÇÃO 03
Recomenda-se à SPTrans incluir, no planejamento de treinamento da área de TI, a necessidade de
capacitação em medição de Ponto de Função, assim como manter uma quantidade mínima de
especialistas certificados (Certified Function Point Specialist – CFPS) na empresa.

4.3
CONSTATAÇÃO 03 - Deficiências nos procedimentos de testes unitários aplicados
aos softwares aplicativos.
Foram constatadas deficiências na definição dos Procedimentos de Testes Unitários e/ou na sua
execução pela empresa PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79) durante o
desenvolvimento dos módulos aplicativos e Especificações Funcionais – EF, não garantindo a
ausência de falhas na fase de homologação realizada pela SPTrans.
Conforme informações, obtidas em 03/07/2019, da área de TI responsável pela homologação dos
módulos aplicativos e Especificações Funcionais - EF, os mesmos têm sido entregues pela PC
Service Tecnologia para homologação da SPTrans com diversas falhas funcionais básicas e
recorrentes que deveriam ter sido corrigidas pelo Consórcio Bilhete SP.
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De acordo com o levantamento do status dos testes de homologação, datado de 13/06/2019, (doc.
SEI nº 018119979 do Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0006184-0), existiam 85
especificações funcionais que iniciaram os testes de homologação pela SPTrans e somente 2
continham aprovação. As 83 especificações funcionais remanescentes (97,6%) estavam com
falhas para serem corrigidas ou com necessidades de retestes.
Os procedimentos de Testes Unitários, provavelmente, não estavam robustos o suficiente para
garantir o mínimo de falhas funcionais durante a homologação dos módulos aplicativos e
Especificações Funcionais, consequentemente o funcionamento integrado dos mesmos ou os
procedimentos não estavam sendo executados de forma adequada pela Contratada.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
“A equipe de TI sempre manteve um padrão rigoroso com relação aos testes efetuados, porém a
incidência de erros muitas vezes tornou o processo lento, por conta das idas e vindas para
ajustes e aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos e entregues.
No Anexo III do Termo de Referência, parte II - Conjunto Data Center - item 1.1.5.10.1,
foram estabelecidos os requisitos mínimos necessários para a realização dos testes pelo
Contratado, onde constam itens muito rigorosos para a sua execução, não cabendo a SPTrans
maiores exigências. Cabe ainda ressaltar, que o fornecedor deverá realizar essas atividades
apoiadas por software de testes.”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“A fim de acelerar os procedimentos de apontamento pela equipe da SPTrans e a correção por
parte da contratada, tão logo sejam detectados os defeitos, nossa equipe interrompe o processo
com a imediata devolução do software para sua reparação. Na gestão atual do contrato, foi
solicitado ao fornecedor que disponibilize um funcionário de teste para a elaboração dessas
atividades nas dependências da SPTrans sob a nossa averiguação.”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Essas medidas já estão em prática e deverão permanecer até o término do contrato em
questão.”
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPTrans informou que a sua equipe de TI sempre manteve um padrão rigoroso na realização
dos testes dos softwares aplicativos entregues. No entanto, a incidência frequente de erros nos
testes causaram idas e vindas (retestes) para ajustes e aperfeiçoamento, tornando o processo lento.
A SPTrans informou ainda que no Anexo III do Termo de Referência, parte II – Conjunto Data
Center – item 1.1.5.10.1, foram estabelecidos os requisitos mínimos necessários para a realização
dos testes pela Contratada e que segundo a SPTrans são requisitos muito rigorosos, não
necessitando maiores exigências.
Considerando-se o exposto acima e partindo da premissa de que os requisitos exigidos pela
SPTrans são rigorosos e suficientes para a realização dos testes, pode-se isolar a origem dos
problemas aos controles de alteração de software ou execução inadequada dos procedimentos de
testes pela Contratada antes da entrega à SPTrans.
RECOMENDAÇÃO 04
Recomenda-se que a SPTrans realize uma auditoria nos processos de desenvolvimento de
software da Contratada no que tange aos controles realizados e registros gerados decorrentes das
alterações de software e testes realizados.

4.4
CONSTATAÇÃO 004 - Ausência de indicações de atrasos no desenvolvimento de
softwares aplicativos.
Foi constatado que a execução do Contrato n° 2012/0038-01-00, no tocante ao desenvolvimento
de softwares aplicativos pela empresa PC Service Tecnologia Ltda., encontrava-se atrasada,
embora os “Termos de Aceitação da Medição” e/ou “Atesto de Recebimento e Apropriação de
Custo” emitidos pela SPTrans, analisados no período de maio/2015 a março/2019, não
apresentassem indicações de atrasos.
O Quadro 1 abaixo evidencia o “Atesto de Recebimento e Apropriação de Custo” da competência
de dezembro de 2016, data na qual a entrega do item 1.3 (Fase 3 – Implementação dos tipos de
scripts de Produtos) do anexo V (Quadro 2) estava com um mês de atraso, sem a indicação de
entrega fora do prazo.

13

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Quadro 01: Atesto de Recebimento e Apropriação de
Custo (competência dezembro de 2016)

Quadro 02: Anexo V - Tabela de Penalidades Relativas
às Infringências ao Novo Cronograma Físico Financeiro
de Entrega do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)

Embora, os documentos de atestes não possuíssem indicações de atrasos, a SPTrans apurou um
montante de R$ 474.957,34 em multas devido aos atrasos na entrega dos softwares aplicativos,
referentes ao período de 01/06/2017 a 30/04/2018 (doc. SEI nº 019508154 do Processo Eletrônico
SEI nº 6067.2019/0006184-0). A cobrança deste montante encontrava-se pendente em razão da
conclusão do processo administrativo de contraditório e ampla defesa concedido à Contratada.
Entende-se que os documentos de atestes emitidos pela SPTrans devem, além de atestar
tecnicamente os serviços prestados, registar os eventuais descumprimentos de prazos de entrega
estabelecidos contratualmente.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
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“Devido as alterações dos gestores do contrato, não há possibilidade de apresentação de
justificativas sobre a ausência de indicações de atrasos no desenvolvimento de softwares
aplicativos. Na atual administração do contrato, em atendimento ao estabelecido no processo de
desenvolvimento, solicitou ao Contratado a elaboração de cronograma de entrega para o devido
acompanhamento dos entregáveis. Nesse momento, conforme estabelecido nesse cronograma,
estamos realizando testes em conjunto de todos os módulos entregues, com previsão de
finalização até dezembro.”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“O gestor já atua no sentido de informar a contratada com a maior brevidade sobre as
deficiências constatadas, através de ferramenta de identificação de erros disponibilizada pelo
fornecedor, com acompanhamento da sua resolução pela equipe da SPTrans.”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“As providências necessárias já estão sendo aplicadas.”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A gestão atual da área de TI da SPTrans informou estar impossibilitada de justificar a inexistência
de indicações de atrasos nos documentos de atestes (“Termos de Aceitação da Medição” e/ou
“Atesto de Recebimento e Apropriação de Custos”) referentes ao desenvolvimento de softwares
aplicativos ocorridos nos períodos anteriores à sua gestão.
Informou ainda que a atual gestão solicitou à Contratada o cronograma de entrega dos softwares
aplicativos para o devido acompanhamento. O prazo previsto para a conclusão dos testes em
conjunto de todos os módulos entregues era dezembro de 2019.
RECOMENDAÇÃO 05
Recomenda-se à SPTrans que a partir do cronograma de entrega dos softwares aplicativos,
acordado entre as partes em Contrato e aditivos, realize o efetivo acompanhamento dos prazos de
entregas e nos casos de atrasos, estes sejam evidenciados nos documentos de atestes.
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4.5
CONSTATAÇÃO 005 - Falta de formalização de acordo entre as partes e alterações
contratuais.
Foram constatadas ausências de formalização, por meio de termos aditivos, das alterações
contratuais de prazos de entrega e da forma de pagamento acordados entre a SPTrans e a
contratada “Consórcio Bilhete SP” ao Contrato n° 2012/0038-01-00.
5.1 Alterações dos prazos limites para entrega.
Não foi evidenciado que a repactuação de prazos tenha sido formalizada contratualmente de forma
tempestiva, uma vez que, conforme descrito no Anexo II do Termo Aditivo nº 1, houve
rediscussão do cronograma inicial desde junho de 2014, além de diversas antecipações de entregas
de acordo com o relato ao longo do anexo.
Na data do Termo Aditivo em questão (29 de dezembro de 2016), que formalizou a repactuação
dos prazos e multas constantes ao Anexo V, havia diversos itens em atraso. O prazo para as
entregas dos softwares aplicativos (SBE Projetado) seria de 26 meses a partir da assinatura do
contrato inicial, ou seja, com término em agosto de 2016. Isto posto, houve uma postergação de
prazo para diversos itens que já estavam em atraso, sem a devida justificativa.
5.2 Alteração do cronograma dos pagamentos.
É provável que o cronograma dos pagamentos tenha sofrido alteração sem as devidas
formalizações contratuais.
Em reuniões, junto à área de tecnologia da informação da SPTrans, foi informado à equipe de
auditoria que os pagamentos seriam realizados de forma integral quando da entrega dos softwares
aplicativos, ou seja, ao final da etapa de “Testes e Homologação”, sendo que no Termo Aditivo nº
01, em seu anexo IV – Cronograma Físico-financeiro das Entregas do SBE, foi estipulado que
deveriam ser realizados apenas 80% dos pagamentos até essa etapa.
Dessa forma, de acordo com o cronograma, deveriam ser cumpridas mais duas etapas para a
conclusão dos pagamentos restantes (20% do total), ou seja, o pagamento integral dos softwares
aplicativos somente deveria ser feito após concluídas as fases de implantação e garantia (6 meses
após a fase de implantação).
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Quadro 03: Anexo IV - Cronograma Físico-financeiro de Entregas do SBE

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
“Não está evidenciado nos documentos apontados pela auditoria que houve o pagamento integral
dos serviços que não foram realizados na sua etapa, sendo somente um cronograma descritivo
das possíveis entregas e pagamentos.”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Na atual gestão, foi solicitado cronograma detalhado das entregas a serem realizadas, sendo
que a contratada apresentou documento oficializando tal intenção. Assim, nesse momento,
estamos seguindo rigorosamente esse cronograma, com a elaboração de documentos conclusivos
dos resultados das entregas.”.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Em andamento.”
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Quanto à constatação 5.1, aparentemente, a SPTrans não se manifestou a respeito. Reitera-se que
houve alteração dos prazos limites de entregas dos softwares aplicativos (SBE Projetado) após a
data efetiva para entrega. A alteração de prazo ocorreu através do Termo Aditivo nº 01, ou seja,
quando as entregas já estariam quatro meses atrasadas.
Dessa forma, caso o atraso tenha ocorrido por falha na execução da contratada, deveria ter sido
aplicada a multa prevista no item 4.3 do Anexo IV – Transição, pelo atraso da operação plena de
todos os subsistemas do SBE projetado.
Quanto à constatação 5.2, a SPTrans informou que foi solicitado cronograma detalhado das
entregas a serem realizadas, sendo que a Contratada apresentou documento oficializando tal
intenção.
RECOMENDAÇÃO 06
Recomenda-se à SPTrans que apure se os atrasos de entregas anteriores ao Termo Aditivo nº 01 ao
Contrato nº 2012/0038-01-00 foram decorrentes de falhas com a empresa contratada “PC
Service”, em caso positivo, que sejam aplicadas as multas contratuais (item 4.3 do Anexo IV) ou
aconteceram em razão de atrasos nas obrigações e tarefas da própria SPTrans, tendo, então,
concorrido para o referido atraso.

4.6
CONSTATAÇÃO 006 - Processo de pagamento em desacordo com o Contrato n°
2012/0038-01-00.
Foram constatadas Notas Fiscais emitidas pelas empresas do Consórcio Bilhete SP (TIVIT
Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service
Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79) antes da emissão do “Termo de Aceitação da
Medição” pela SPTrans, em desacordo com o previsto no item 8.8 do Contrato n° 2012/0038-0100:
8.8 O CONSÓRCIO somente poderá emitir as respectivas Notas Fiscais/Faturas, após a
emissão do “Termo de Aceitação da Medição” pela SPTrans. (grifo nosso)

Além disso, o item 8.9 do Contrato estabelece que o pagamento seja realizado 30 dias após o
aceite das Notas Fiscais/Faturas:
8.9 Os pagamentos referentes às medições e reajustamentos, quando devidos, serão
efetuados 30 (trinta) dias após a data da apresentação e aceite pela SPTrans das Notas
Fiscais/Faturas dos serviços, por meio de crédito em conta corrente que o CONSÓRCIO
deverá manter no Banco a ser designado pela SPTrans. (grifo nosso)

Dessa forma, a sequência do processo de pagamento, de acordo com o Contrato, deveria ser:
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1o - Termo de Aceitação da Medição;
2o - Notas Fiscais/Faturas;
3o - Aceite das Notas Fiscais/Faturas (Atesto de Recebimento e Apropriação de Custos);
4o - Pagamento 30 dias após o aceite das Notas Fiscais/Fatura.
No entanto, a sequência identificada nos processos de pagamento realizados foi:
1o - Notas Fiscais/Faturas;
2o - Aceite das Notas Fiscais/Faturas (Atesto de Recebimento e Apropriação de Custos);
3o - Termo de Aceitação da Medição;
4o - Pagamento 30 dias após o aceite das Notas Fiscais/Faturas.
Seguem abaixo, alguns casos identificados de emissão da Nota Fiscal antes do Termo de
Aceitação:
Tabela 01: Notas Fiscais emitidas pela TIVIT - Terceirização de Processos, Serviços antes do Termo de Aceitação da
Medição
Nota Fiscal

Termo de Aceitação da Medição

N°

Data da emissão

N°

Data da emissão

135728 a 135732

26/05/2015

04A/2015

29/05/2015

155207 a 155211

29/03/2016

04/2016

30/03/2016

155217 a 155221

29/03/2016

03/2016

01/03/2016

158141 a 158145

27/05/2016

06/2016

03/06/2016

169356 a 169360

21/12/2016

13/2016

22/12/2016

201312 a 211316

15/08/2018

07/2018

16/08/2018

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0006184-0

Tabela 02: Notas Fiscais emitidas pela PC Service Tecnologia Ltda. antes do Termo de Aceitação da Medição
Nota Fiscal

Termo de Aceitação da Medição

N°

Data da emissão

N°

Data da emissão

19222

27/11/2015

10A/2015

30/11/2015

19325

21/12/2015

11A/2015

22/12/2015

19382

31/12/2015

01A/2016

04/01/2016

19754

22/03/2016

02A/2016

30/03/2016
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19860

29/04/2016

03A/2016

03/05/2016

20294

31/08/2016

04A/2016

07/10/2016

20817

31/01/2017

13A/2016

03/02/2016

216331

22/03/2018

03/2018

26/03/2018

21660

10/09/2018

09/2018

20/09/2018

21681

07/01/2019

13/2019

08/01/2019

21686

20/02/2019

14/2019

21/02/2019

21690

27/03/2019

15/2019

28/03/2019

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0006184-0

Pelo exposto acima, verifica-se que os processos de pagamento citados iniciaram antes da
respectiva emissão do Termo de Aceitação da Medição, documento técnico de ateste do serviço
executado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
“Constatado o desalinho das datas de emissão de termo de aceite e NF, esclarecemos que a nova
gestão está atenta aos procedimentos estabelecidos no contrato e conforme a orientação dessa
controladoria para que somente sejam emitidas NFs mediante e posteriormente a medição e
termos de aceite. Salientamos que, frente a um contrato de mais de 5 anos e a quantidade de itens
apontados, não está evidenciado ser uma prática constante do gestor anterior, o que pode ter
recaído em apenas um equívoco.”.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Adoção de medidas conforme acima informado.”.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Estão em andamento as medidas apregoadas.”
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A área de TI da SPTrans reconhece a irregularidade apontada quanto à sequência incorreta na
emissão dos documentos (Termo de Aceitação da Medição, Notas Fiscais e Aceite das Notas
Fiscais) identificada no processo de pagamento e informa que a gestão atual, responsável pelo
Contrato, está atenta aos procedimentos estabelecidos em Contrato.
Salienta-se ainda que a quantidade de casos apontados, dentro de um contrato de mais de cinco
anos, não evidencia ser uma prática constante do gestor anterior.
Entende-se que apesar da SPTrans afirmar que não se trata de prática constante do gestor anterior,
cabe ressaltar que os casos identificados foram obtidos através de uma análise amostral e
ocorreram no período 05/2015 a 03/2019. Além disso, a relevância da constatação não está
simplesmente no não cumprimento do procedimento estabelecido no Contrato, mas sim a aparente
independência entre o processo de pagamento e a aceitação da medição do serviço prestado,
podendo ocorrer pagamentos indevidos em caso de erro ou má fé dos responsáveis pela aplicação
desse controle.
RECOMENDAÇÃO 07
Recomenda-se à SPTrans, em especial ao setor responsável pelos pagamentos, que reavalie o seu
procedimento interno de modo a garantir que o processo de pagamento, somente seja realizado a
partir da emissão do “Termo de Aceitação da Medição”, documento que valida o serviço prestado
e autoriza o processo de pagamento.

4.7
CONSTATAÇÃO 007 - Ausência da comprovação da regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista.
Não foi evidenciado que a SPTrans realiza, sistematicamente, a cada mês de pagamento do
Contrato n° 2012/0038-01-00, a verificação da regularidade das empresas do Consórcio Bilhete
SP perante às Fazendas Públicas, INSS e FGTS em desacordo com o entendimento jurisprudencial
do Tribunal de Contas da União - TCU:
Acórdão nº 11.936/2016 – 2ª Câmara
“... dever de exigir dos licitantes e, nos casos de contratos de duração continuada, dos
contratados, a cada pagamento efetivado, a comprovação da regularidade fiscal perante
as Fazendas Públicas, INSS e FGTS, nos termos do art. 195, § 3º, da Constituição
Federal, seja por intermédio de consulta ao Sicaf ou por intermédio de consulta aos sites
correspondentes a cada tributo e contribuição (item XVI; 96.3).”

Durante visita à área de Contas a Pagar da SPTrans, em 31/07/2019, foi apresentado à equipe de
auditoria o sistema informatizado denominado SIAFI de uso interno da área. Por meio deste
sistema, ficam organizados e arquivados os documentos relacionados aos processos de
pagamentos realizados. Não foram identificados os documentos relacionados à certidão negativa
de débitos tributários (federal, estadual e municipal) e regularidade previdenciária e trabalhista.
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Segundo a área de Contas a Pagar, a responsabilidade pela verificação da regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista é do gestor do Contrato, o qual pertencente à área de TI.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, em 30 de
Outubro de 2019, por meio do Doc. 022611863 do Processo SEI n° 6067.2019/0006184-0, assim
se manifestou:
“Na atual gestão do contrato, as certidões são entregues mensalmente junto com as referidas
notas fiscais. Seguem as últimas certidões de regularidade fiscal e trabalhista
no documento 022613905.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não informado.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Não informado.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SPTrans informou que na atual gestão do contrato, as certidões são entregues mensalmente com
as referidas notas fiscais. As últimas certidões de regularidade fiscal e trabalhista foram anexadas
ao Processo Eletrônico SEI n° 6067.2019/0006184-0.
RECOMENDAÇÃO 08
Recomenda-se à SPTrans que revise seu processo interno de pagamento, acrescentando uma lista
de verificação com todas as certidões requeridas para atestar a regularidade, fiscal, trabalhista e
previdenciária da Contratada a cada processo de pagamento. Esta lista de verificação deverá fazer
parte do processo de pagamento juntamente com as certidões apresentadas.
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5. PLANO DE AÇÃO
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 001 de 008

Texto*

Recomenda-se que a Unidade informe a esta Coordenadoria de Auditoria Geral (CGM/AUDI) a
respeito da abertura de consulta e/ou audiência pública referente aos editais de contratação de
novo Data Center e desenvolvimento do Sistema de Bilhete Único, bem como seja encaminhado,
anteriormente à publicação, os editais das referidas contratações para acompanhamento prévio
desta AUDI.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

Referência: FATO SUPERVENIENTE
Em relação à solicitação de acesso aos procedimentos de seleção para fornecimento de novo data
center e desenvolvimentos dos softwares aplicativos do SBE, conforme mencionado na reunião
supracitada e, posteriormente, questionada eletronicamente, a Superintendência de Tecnologia da
Informação (DG/STI), por meio do doc. SEI nº 026195589, manifestou que:
R. Informamos que os processos em questão tramitam por sistema interno da SPTrans.
1. Neste momento o processo referente ao Data Center retornou da área de cotação de preços e está
passando por adequações solicitadas pelo departamento jurídico da SPTrans;
2. O processo de contratação de desenvolvimento do SBE está em elaboração do Termo de
Referência.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

O processo está na fase final para publicação e encaminhamento para consulta pública. O processo
será encaminhado para a CGM para o efetivo acompanhamento. Em relação ao desenvolvimento do
novo Bilhete Único estamos realizando algumas frentes de trabalho, conforme o nível de prioridade,
sendo: a) Para evitar a curto e médio prazo a fraude estamos desenvolvendo um novo módulo SAM
pela nova equipe contratada pela SPTrans, especialista em segurança de cartão smartcart e SAM
criptográficos.Essa solução irá substituir os atuais chips de segurança, possibilitando que os cartões
4k possam migrar para o novo ambiente criptográfico. Ess atividade está separada em 3 etapas,
sendo a primeira de absorção da segurança do fornecedor com previsão de conclusão em jul/2020 B)
Estamos avaliando no mercado soluções de Bilhetagem Eletrônica que possam a curto prazo atender
a nossa necessidade, com adaptações ao sistema da cidade de São Paulo.

Responsável **
Prazo ***

STI/GSI
30/07/2020

Evidências****

*
**
***
****

Processo SEI com envio das informações sobre consulta pública, audiência pública e edital da futura
licitação de Data Center e Software para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 002 de 008

Texto*

Recomenda-se que, para os futuros contratos envolvendo a prestação de serviços de
desenvolvimento e integração de softwares aplicativos, a SPTrans designe um profissional técnico ou
equipe técnica para atuar de forma mais integrada à equipe da Contratada, permitindo um
acompanhamento efetivo quanto ao cumprimento das etapas previstas no cronograma, dos
requisitos técnicos e dos prazos de entrega dos produtos.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 001
Não foi evidenciada a formalização da equipe de fiscalização da SPTrans, responsável pelo
acompanhamento das atividades junto à contratada “Consórcio Bilhete SP”, conforme prevista na
Cláusula Décima do Contrato n° 2012/0038-01-00.
Os profissionais mencionados na resposta da SPTrans referem-se aos gestores de contrato que se
sucederam ao longo do contrato. Não ficou evidenciada a existência de uma equipe de fiscalização
especializada nos aspectos técnicos da execução do contrato.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos, nos futuros desenvolvimentos será avaliada se treinaremos pessoas ou contrataremos
terceiros para exercer essa função

Responsável **
Prazo ***

STI/GBE
Conforme novas contratações

Evidências****

*
**
***
****

Indicação de equipe de fiscalização com conhecimento adequado dissociada do gestor do contrato
para próximos contratos de Data Center e Softwares para Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 003 de 008

Texto*

Recomenda-se à SPTrans incluir, no planejamento de treinamento da área de TI, a necessidade de
capacitação em medição de Ponto de Função, assim como manter uma quantidade mínima de
especialistas certificados (Certified Function Point Specialist – CFPS) na empresa.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 002
Não foi evidenciada a existência de profissional da SPTrans, qualificado em Análise em Ponto de
Função (Certified Function Point Specialist - CFPS), para analisar e validar as medições realizadas por
esta metodologia nos Relatórios de Medição apresentados pelo Consórcio Bilhete SP mensalmente.
A análise em Pontos de Função (APF) é uma técnica para a medição de projetos de desenvolvimento
de software que visa medir as funcionalidades implementadas do ponto de vista dos seus usuários.
Contrato n° 2012/0038-01-00 Cláusula 5.6 "Toda medição de pontos de função realizada pela
CONTRATADA deverá ser realizada por profissional com certificação Certified Function Point
Specialist - CFPS, vigente, emitida por instituição oficial."
A validação das medições por Ponto de Função apresentadas nos relatórios de medição é
fundamental para aferir a evolução do desenvolvimento do software e garantir a correta
remuneração do serviço prestado.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos, nos futuros desenvolvimentos será avaliada se treinaremos pessoas ou contrataremos
terceiros para exercer essa função

Responsável **
Prazo ***

STI/GBE
30/07/2020

Evidências****

*
**
***
****

Comprovação de treinamento de pessoal ou contratação de terceiro para assessorar/fiscalizar a
execução de contratos de desenvolvimento de softwares a partir da metodologia APF (Análise de
Ponto de Função)

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 004 de 008

Texto*

Recomenda-se que a SPTrans realize uma auditoria nos processos de desenvolvimento de software
da Contratada no que tange aos controles realizados e registros gerados decorrentes das alterações
de software e testes realizados.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 003
Foram constatadas deficiências na definição dos Procedimentos de Testes Unitários e/ou na sua
execução pela empresa PC Service Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79) durante o
desenvolvimento dos módulos aplicativos e Especificações Funcionais – EF, não garantindo a
ausência de falhas na fase de homologação realizada pela SPTrans.
Conforme informações, obtidas em 03/07/2019, da área de TI responsável pela homologação dos
módulos aplicativos (e Especificações Funcionais - EF), os mesmos têm sido entregues pela PC Service
Tecnologia para homologação da SPTrans com diversas falhas funcionais básicas e recorrentes que
deveriam ter sido corrigidas pelo Consórcio Bilhete SP.
Os procedimentos de Testes Unitários, provavelmente, não estavam robustos o suficiente para
garantir o mínimo de falhas funcionais durante a homologação dos módulos aplicativos e
Especificações Funcionais, consequentemente o funcionamento integrado dos mesmos ou os
procedimentos não estavam sendo executados de forma adequada pela Contratada.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos, nos futuros desenvolvimentos será avaliada se treinaremos pessoas ou contrataremos
terceiros para exercer essa função

Responsável **
Prazo ***

STI/GBE
Conforme novas contratações

Evidências****

Recomendação deixou de ser Monitorável
Motivo: a SPTrans suspendeu as atividades de desenvolvimento de software junto à empresa PC
Service.

*
**
***
****

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 005 de 008

Texto*

Recomenda-se à SPTrans que a partir do cronograma de entrega dos softwares aplicativos, acordado
entre as partes em Contrato e aditivos, realize o efetivo acompanhamento dos prazos de entregas e
nos casos de atrasos, estes sejam evidenciados nos documentos de atestes.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 004
Foi constatado que a execução do Contrato n° 2012/0038-01-00, no tocante ao desenvolvimento de
softwares aplicativos pela empresa PC Service Tecnologia Ltda., encontrava-se atrasada, embora os
“Termos de Aceitação da Medição” e/ou “Atesto de Recebimento e Apropriação de Custo” emitidos
pela SPTrans, analisados no período de maio/2015 a março/2019, não apresentassem indicações de
atrasos.
Entende-se que os documentos de atestes emitidos pela SPTrans devem, além de atestar
tecnicamente os serviços prestados, registar os eventuais descumprimentos de prazos de entrega
estabelecidos contratualmente.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos. Em futuras contratações o cronograma deverá ser mais bem detalhada afim de
conseguir atestar o desenvolvimento de uma forma mais eficiênte, visto que o contrato com a
PCService relativo ao desenvolvimento foi descontinuado.

Responsável **
Prazo ***

STI/GBE
Conforme novas contratações

Evidências****

Recomendação deixou de ser Monitorável
Motivo: a SPTrans suspendeu as atividades de desenvolvimento de software junto à empresa PC
Service.

*
**
***
****

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 006 de 008

Texto*

Recomenda-se à SPTrans que apure se os atrasos de entregas anteriores ao Termo Aditivo nº 01 ao
Contrato nº 20l2/0038-01-00 foram decorrentes de falhas com a empresa contratada “PC Service”,
em caso positivo, que sejam aplicadas as multas contratuais (item 4.3 do Anexo IV) ou aconteceram
em razão de atrasos nas obrigações e tarefas da própria SPTrans, tendo, então, concorrido para o
referido atraso.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 005
É provável que a repactuação de prazos não tenha sido formalizada contratualmente de forma
tempestiva, uma vez que, conforme descrito no Anexo II do Termo Aditivo nº 1, houve rediscussão
do cronograma inicial desde junho de 2014, além de diversas antecipações de entregas de acordo
com o relato ao longo do anexo.
Na data do Termo Aditivo em questão (29 de dezembro de 2016), que formalizou a repactuação dos
prazos e multas constantes ao Anexo V, havia diversos itens em atraso. O prazo para as entregas dos
softwares aplicativos (SBE Projetado) seria de 26 meses a partir da assinatura do contrato inicial, ou
seja, com término em agosto de 2016. Isto posto, houve uma postergação de prazo para diversos
itens que já estavam em atraso, sem a devida justificativa ou aplicação de multa.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos, esta em curso a valoração das penalidades apontadas em relatório da Comissão criada
para essa finalidade. No relatório da Grupo de Trabalho apontado pela Auditoria e informado pela
SPTrans constam todos os SEI abertos e o andamento de cada processo, sendo que alguns já foram
encaminhados ao fornecedor para resposta e outros estão em fase final de cálculo dos juros a serem
cobrados.

Responsável **
Prazo ***

Evidências****

*
**
***
****

STI/GBE
30/05/2020
Processos administrativos de aplicação apuração de responsabilidade e eventuais aplicações de
multas do contrato (2012/0038-01-00)
Processos informados à Equipe de Auditoria:
• Ressarcimento dos valores pagos pela SPTrans por serviços não prestados ou com pagamentos em
duplicidade:
a) Processo Eletrônico SEI nº 5010.2020/0000473-9: R$ 1.899.209,98 referente ao Sistema de
Reconhecimento Facial – RECON;
b) Processo Eletrônico SEI nº 5010.2020/0000478-0: R$ 734.881,10 referente ao Módulo de
Atendimento/Agendamento;
c) Processo Eletrônico SEI nº 5010.2020/0000497-6; valor não apurado até a data de fechamento
deste relatório.
• Aplicação de penalidades:
a) Processo Eletrônico SEI n° 5010.2020/0000430-5: R$ 7.518.534,66 referente à multa de mora na
entrega do software SBE;
b) Processo Eletrônico SEI n° 5010.2020/0000493-3: R$ 1.120.599,42 referente às multas de
inexecução dos Módulos Atendimento/Agendamento e RECON.

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 007 de 008

Texto*

Recomenda-se à SPTrans, em especial ao setor responsável pelos pagamentos, que reavalie o seu
procedimento interno de modo a garantir que o processo de pagamento, somente seja realizado a
partir da emissão do “Termo de Aceitação da Medição”, documento que valida o serviço prestado e
autoriza o processo de pagamento.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 006
Foram constatadas Notas Fiscais emitidas pelas empresas do Consórcio Bilhete SP (TIVIT
Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (CNPJ 07.073.027/0001-53) e PC Service
Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.161.814/0001-79) antes da emissão do “Termo de Aceitação da Medição”
pela SPTrans, em desacordo com o previsto no item 8.8 do Contrato n° 2012/0038-01-00:
“8.8 O CONSÓRCIO somente poderá emitir as respectivas Notas Fiscais/Faturas, após a emissão do
“Termo de Aceitação da Medição” pela SPTrans.”
“8.9 Os pagamentos referentes às medições e reajustamentos, quando devidos, serão efetuados 30
(trinta) dias após a data da apresentação e aceite pela SPTrans das Notas Fiscais/Faturas dos serviços,
por meio de crédito em conta corrente que o CONSÓRCIO deverá manter no Banco a ser designado
pela SPTrans.”

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos com o apontamento e ressaltamos que aceitaremos somente os Atestos Eletrônicos
das notas fiscais, cujas emissões ocorrerem na data igual ou posterior a data do Termo de Aceitação
da Medição.

Responsável **
Prazo ***

Evidências****

*
**
***
****

DA/SFI/AOC
Imediato

Implementação de controle que não permita o aceite das Notas Fiscais emitidas anteriormente aos
Termos de Aceitação de Medição

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0006184-0
SP Trans
048/2019 - Recomendação 008 de 008

Texto*

Recomenda-se à SPTrans que revise seu processo interno de pagamento, acrescentando uma lista de
verificação com todas as certidões requeridas para atestar a regularidade, fiscal, trabalhista e
previdenciária da Contratada a cada processo de pagamento. Esta lista de verificação deverá fazer
parte do processo de pagamento juntamente com as certidões apresentadas.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Referência: CONSTATAÇÃO 007
Não foi evidenciado que a SPTrans realiza, sistematicamente, a cada mês de pagamento do Contrato
n° 2012/0038-01-00, a verificação da regularidade das empresas do Consórcio Bilhete SP perante às
Fazendas Públicas, INSS e FGTS em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de
Contas da União - TCU.
Durante visita à área de Contas a Pagar da SPTrans, em 31/07/2019, foi apresentado à equipe de
auditoria o sistema informatizado denominado SIAFI de uso interno da área. Por meio deste sistema,
ficam organizados e arquivados os documentos relacionados aos processos de pagamentos
realizados. Não foram identificados os documentos relacionados à certidão negativa de débitos
tributários (federal, estadual e municipal) e regularidade previdenciária e trabalhista.

Manifestação da Unidade**

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Concordamos com a recomendação de acompanhamento da comprovação de regularidade fiscal dos
contratos e inscrição no Cadin, sendo que realizaremos essas atividades antes que ocorram
quaisquer solicitações de serviço contratual.

Responsável **
Prazo ***

DG/STI/GBE
Imediato

Evidências****

*
**
***
****

Implementação de procedimento interno da SPTrans que garanta a verificação periódica das
regularidades fiscal, trabalhista e previdenciária durante a execução do contrato.

Campos da equipe de Auditoria
Campos exclusivo da Unidade Auditada
Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria
Campos da equipe de Auditoria após manifestação da Unidade

