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TERMO ADITIVO N° 06 AO CONVENIO DE INTEGRACAO OPERACIONAL E
TARIFARIA, POR MEIO DA UTILIZACAo DE SISTEMA DE BILHETAGEM
ELETRONICA COM CARTAo INTELIGENTE COM CIRCUITO INTEGRADO SEM
CO NT ATO (CONT ACTLESS SMART CARD), ENTRE OS SISTEMAS DE
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SOB GESTAo DA sAo PAULO
TRANS PORTE S/A. - SPTrans E OS SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO DA
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo PAULO - METRO, DA COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, DA CONCESSIONARIA DA
LlNHA 4 DO METRO DE sAo PAULO S.A., DA CONCESSIONARIA MOVE sAo
PAULO S.A E DA CONCESSIONARIA DO MONOTRILHO DA LlNHA 18 - BRONZE
S/A.
Pel a presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, a sAo PAULO
TRANSPORTE S/A., sociedade de economia mista, com sede na Rua Boa Vista, 236,
Centro, Sao Paulo - SP, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob numero 60.498.417/000158, neste ate representada por seus Diretores ao final nomeados e qualificados que
subscrevem 0 presente documento, de conformidade com seu Estatuto Social, doravante
denominada SPTrans, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo PAULO, com
sede nesta Capital a Rua Boa Vista, 175 - 7° andar - Bloco B, inscrita no C.N.P.J. sob
numero 62.070.362/0001 -06, e Inscrigao Estadual nO 104.978.186.113, por seus
representantes ao final nomeados e qualificados, que igualmente 0 subscrevem, de
conformidade com seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente METRO, a
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, com sede nesta Capital a
Rua Boa Vista, 175 - 9° andar, inscrita no C.N.P.J sob numero 71.832.679/0001-23, e
Inscrigao
Estadual no 113.898.614.110, neste ato representada por seus Diretores ao
,"-"'"
final nomeados e qualificados, que igualmente 0 subscrevem, de conformidade com seu
Estatuto Social, doravante denominada simplesmente CPTM, a CONCESSIONARIA DA
LlNHA 4 DO METRO DE sAo PAULO S.A., com sede nesta Capital a Rua Heitor dos .
Prazeres, nO 320, Vila Sonia, CEP 05522-000, inscrita no C.N.P.J. sob numero
07.682.638/0001-07, e JUCESP nO 35300326032, neste ate representada por seus
Diretores ao final nomeados e qualificados, que igualmente 0 subscrevem, de
conformidade com seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente
VIAQUATRO, a CONCESSIONARIA MOVE sAo PAULO S.A., com sede nesta Capital a
Avenida Angelica, nO 2491, 17° andar, Consolagao, CEP 01227-200, inscrita no c .N.P.J' 1
sob numero 19.368.924/0001 -73, e JUCESP nO 35300459911, neste ate representada p
seus Diretores ao final nomeados e qualificados, que igualmente 0 subscreve ; (j
~.<?ID\Vo
conformidade com seu Est§ltuto Social, doravante denominada simplesmente MOVE .
PAULO, a CONCESSIONARIA DO MONOTRILHO DA LlNHA 18 - BRONZE S/A' r c
sede nesta Capital a Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nO 387, 7° andar, CEP 04 5- ' Q;-p.C '& .. 121, inscrita no C.N.P.J. sob numero 20.247.295/0001-02, e JUCESP
3530046534,
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neste ate representada por seus Diretores ao final nomeados e qualificados, que
igualmente 0 subscrevem, de conformidade com seu Estatuto Social, doravante
denominada simplesmente VEM ABC, e a CONCESSIONARIA DAS LlNHAS 5 e 17 DO
METRO DE SAO PAULO S.A., com sede nesta Capital a Avenida Chedid Jafet nO 222,
bloco B, 4° andar, sala 4, Vila Olfmpia, CEP 04551-065, inscrita no C.N.P.J. sob numero
29.938.085/0001-35, e JUCESP nO 150.266/18-2, neste ate representada por seus
Diretores ao final nomeados e qualificados, que igualmente 0 subscrevem, de
conformidade com seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente
VIAMOBILIDADE, e como anuentes a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes SMT e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, tem entre si justo e acertado
o presente Termo Aditivo ao Convenio.

r,

CONSIDERANDO:
Que foi totalmente conclufda a operacionalizac;ao do uso do "Bilhete Unico" nos Sistemas
de Transporte sobre Trilhos da Regiao Metropolitana de Sao Paulo - RMSP, METRO e
Operacional e Tarifaria nO 2005/023
CPTM, objeto do Convenio de Integra~o
SPTrans, nO 0180589101 METRO e nO 842754209100 CPTM, firmado em 06/10/2005 e
renovado por mais cinco anos em 05/10/2015;

o disposto no Termo Aditivo nO 01

ao Convenio de Integrac;ao Operacional e Tarifaria nO
2005/023 SPTrans, nO 0180589101 METRO e nO 842754209100 CPTM, que introduziu a
Concessionaria da Linha 4 - Amarela S.A. como participe;

o disposto no Termo de Reti-ratificac;ao ao Termo Aditivo nO 1/2005 do Convenio Base,
firmado em 08/07/2008, que retificou 0 preambulo e a Clausula Quinta para constar que
se trata do Termo Aditivo 02 ao presente Convenio, firmado em 06/10/2005 e renovado
em 06/10/2010;
o

disposto no Termo Aditivo nO 03 ao presente Convenio, que redefiniu os criterios
previstos no item 4.6 da Clausula 4 e no Termo Aditivo nO 02 ao Convenio de Integrac;ao
Operacional e Tarifaria assinado em 06/10/2005, bem como 0 valor da parcela do Bilhete
Unico Integrado a ser apropriada por cada partfcipe;

o disposto no Termo Aditivo

nO 04 ao Convenio de Integrac;ao Operacional e Tarifaria nO
2005/023 SPTrans, nO 0180589101 METRO e nO 842754209100 CPTM, que introduziu a
MOVE SAO PAULO, Concessionaria da Linha 6 - Laranja do Metro como participe;

o disposto no Termo Aditivo

nO 05 ao Convenio de Integrac;ao Operacional e Tarif~
. a nO
2005/023 SPTrans, nO 0180589101 METRO e nO 842754209100 CPTM, que intr0 1 i a
CONCESSIONARIA DO MONOTRILHO DA LlNHA 18 - BRONZE S/A (VEM A
0 0
participe;
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Que 0 Comite Gestor de Integragao, dentre outras atribuig6es, fiscaliza a operagao do
Sistema de Arrecada<;ao Centralizada de tarifas processadas por meio do "Bilhete Unico"
do Sistema de Bilhetagem Eletr6nica - SB E, atualmente em operagao;
Que 0 referido Sistema de Arrecadagao Centralizada, atualmente em operagao, utiliza a
Caixa Econ6mica Federal - CEF como fiel depositaria de todos os val ores arrecadados,
nos termos do Contrato nO 2013/0634-0100, celebrado em 04/10/2013 entre CEF e
SPTrans, tendo como partfcipes METRO, CPTM, VIAQUATRO, MOVE sAo PAULO,
VEM ABC ao qual a VIAMOBILIDADE integrar-se-a como Contratante/Aderente a partir
do infcio da operagao comercial da Linha 5 - Lilas e/ou Linha 17 - Ouro, sob a
responsabilidade da VIAMOBILIDADE;
Que no ana de 2013 foi langado 0 Bilhete Unico Temporal, com possibilidade de
integragao entre os sistemas de transportes partfcipes do Convenio em referencia;
Que a CONCESSIONARIA DAS LlNHAS 5 e 17 DO METRO DE sAo PAULO S.A.
(VIAMOBILIDADE) foi a vencedora do processo licitatorio STM nO 000770/2015 Concorrencia Internacional nO 02/2016, concretizado por meio da assinatura do Contrato
de Concessao nO 03/2018 em 05/04/2018, cujo objeto e a CONCESsAo onerosa da
presta gao do servi90 publico de ~ansporte
de passageiros das Linhas 5-Lilas e 17-0uro da
REDE METROVIARIA DE SAO PAULO, contemplando: operagao, conservagao,
manutengao e implantagao de melhorias nos bens integrantes da concessao;
requalificagao e adequagao da infraestrutura concernente ao servigo concedido, bem
como a realizagao de investimentos adicionais necessarios a garantia de continuidade, de
funcionalidade, de qualidade, de seguranga e de expansao do servigo concedido,
incluindo ainda, 2 (dois) patios de estacionamento e manutengao de trens e 3 (tres)
terminais de integragao intermodal, tendo side para tanto contratada;
Que as Linhas 5 - Lilas e 17 - Ouro serc~o
equipadas com validadores eletr6nicos que
aceitarao cartoes inteligentes tipo "Bilhete Unico" para pagamento das passagens, a
exemplo do que ja ocorre com as demais linhas da rede metroferroviaria de Sao Paulo;
Resolvem firmar 0 presente Termo Aditivo ao Convenio supramencionado.
CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJ ETO
1.1 .

1.2.

0 presente Termo Aditivo tem par objeto introduzir a CONC ESSIONARIA D
LlNHAS 5 e 17 DO METRO DE sAo PAULO S.A. (VIAMOBILIDADE) c
partfcipe do Convenio ora aditado; e
Definir procedimentos, devidamente suportados pelo Convenio ora adit 0 .
contrato entre os partfcipes envolvidos e a CEF, para a repartigao de v ·Ior .
parcela de arrecadagao dos operadores do sistema metroferroviario, na 0 t
centralizagao financeir§l, entre os seus seis partfci g.eNMETRO,
VIAQUATRO, MOVE SAO PAULO, VEM ABC e VIAMOBrlIDADE).
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2.1.

A VIAMOBILIDADE passara a compor 0 Comite Ges
'
exclusivamente nas questoes afetas ao objeto da sua concessao onerosa, as
mesmas prerrogativas e obriga9oes dos demais integrantes (STM, SMT, METRO,
CPTM, VIAQUATRO, MOVE SAO PAULO, VEM ABC e SPTrans), devendo:

2.1.1.

Participar, conjuntamente com 0 METRO, a CPTM, a VIAQUATRO, a MOVE sAo
PAULO, a VEM ABC e a SPTrans, das atividades de fiscalizac.;:ao e arrecadac.;:ao
tarifaria processada por meio do "Bilhete Unico";

2.1.2.

Participar, conjuntamente com 0 METRO, a CPTM, a VIAQUATRO, MOVE sAo
PAULO, a VEM ABC e a SPTrans, do estabelecimento de procedimentos para a
operacionalizac.;:ao da repartic.;:ao da arrecadac.;:ao tarifaria, definida no Anexo A,
processada por meio do "Bilhete Unico";

2.1.3.

Receber, diariamente, em conta bancaria, a parte que Ihe couber da arrecadac.;:ao
tarifaria, conforme disposto no "Anexo A" ao presente Termo Aditivo, a partir do
infcio da operac.;:ao comercial da Linha 5 - Lilas e/ou da Linha 17 - Ouro, sob a
responsabilidade da VIAMOBILIDADE;

2.1.4.

Integrar-se, ate 0 infcio da operac.;:ao comercial da Linha 5 - Lilas e/ou da Linha 17
- Ouro, sob a responsabilidade da VIAMOBILIDADE, como Contratante/Aderente
ao Contrato de Centralizac.;:ao de Recursos em vigor, mantido entre os demais
partfcipes e a Caixa Econ6mica Federal.

2.2.

0 Sistema de Arrecadac.;:ao Centralizada, atualmente em operac.;:ao, atuara por
conta e ordem dos partfcipes, cabendo-Ihe distribuir diariamente os val ores
arrecadados, conforme as regras de rateio definidas pelo COrlvenio e, na relac.;:ao
entre os seis partfcipes operadores do modo metroferroviario, observadas as
disposic.;:oes previstas no Contrato de Concessao da Linha 4 - Amarela, no
Contrato de Concessao da Linha 6 - Laranja, no Contrato de Concessao da Linha
18 - Bronze e no Contrato de Concessao da Linha 5 - Lilas e Linha 17 - Ouro.

2.3.

0 Sistema de Arrecadac.;:ao Centralizada nao podera, em nenhuma hip6te..
ceder, transferir, onerar, dispor ou de qualquer outra forma vincular 0 prodlft
arrecadac.;:ao dos val ores recebidos pela venda dos creditos eletr6nicos r'b
ao sistema metroferroviario.
Os partfcipes nao poderao alterar, rescindir ou dar causa a rescisao , 0 c
celebrado com a Caixa Econ6mica Federal, sem 0 p 'vio e ex
consentimento do Comite Gestor de Integrac.;:ao.
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2.5.

As "quotas partes" do METRO e da CPTM terao carater variavel em fun9ao das
regras de rateio previamente estabelecidas, com a observancia dos criterios e
ajustes previstos no Contrato de Concessao da Linha 4 - Amarela, no Contrato de
Concessao da Linha 6 - Laranja, no Contrato de Concessao da Linha 18 Bronze e no Contrato de Concessao das Linhas 5 - Lilas e 17 - Ouro, e deverao
ajustar-se ao valor do saldo apurado ap6s a dedu9ao das "quotas partes" da
SPTrans, VIAQUATRO, MOVE sAo PAULO, VEM ABC e VIAMOBILIDADE,
conforme previsto no "Anexo A, Cliwsula 3, item 3.2" que altera a Clausula 3 do
Anexo II ao Convenio ora aditado.

2.6.

A partir da opera9ao comercial da Linha 5 - Lilas e/ou da Linha 17 - Ouro, sob a
responsabilidade da VIAMOBILIDADE, a VIAMOBILIDADE participara do rateio
dos custos de funcionamento e manuten9ao do Sistema de Arrecada9ao.

CLAuSULA TERCEIRA
INTEGRACAO"

3.1.

-

DA

COMPOSICAO

DO

"COMITE

GESTOR

DE

o Comite Gestor de Integra9ao passa a ser compost4-lolLWI.""-'_ __ _ _ _ _
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Quatro representantes da SPTrans;
Um representante da CPTM;
Um representante do METRO;
Um representante da VIAQUATRO;
Um representante da MOVE sAo PAULO
Um representante da VEM ABC;
Um representante da VIAMOBILIDADE
Dois representantes da SMT;
Um representante da STM.
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e sera coordenado por um dos representantes da SPTrans, nos termos do "Anexo A,
Clausula 10, item 10.2, que altera a mesma Clausula do Anexo II ao Convenio, ora
aditado.
3.2.

As decis6es serao tomadas por unanimidade de todas as empresas componentes
do Comite Gestor e serao devidamente registradas em Ata de Reuniao, assinada
por todos os seus representantes, e vincularao as partfcipes relativamente 0
assunto tratado, desde que nao contrarie os termos do CONVENIO ora aditad . \ -

CLAuSULA QUART A - DAS DISPOSICOES FINAlS

4.1.

As condi96es, ora pactuadas, permanecerao validas ate a cria9ao de m n v organiza9ao independente e (mica para a gestao e arrecada9ao centrali ad
sistemas de trans porte da RMSP, com a pactua9ao ine
oca de
hip6tese de haver eventual espa9amento de tempo entre a cria9a
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organizagao referida e a sua efetiva assungao das atribui<;oes, sem prejufzo de
continuidade, permanecerao validos e eficazes os termos deste aditamento, pelo
lapso necessario.
4.2.

A politica atual de viagens multiplas, com desconto concedido no ate da
aquisigao, seja por intermedio de bilhetes magneticos ou entao por cartoes
inteligentes, podera ser mantida por qualquer das partfcipes, em conjunto ou
individualmente, obedecidos aos criterios definidos no !lAnexo A, Clausula 3, item
3.1.2 - Excegoes", que altera a mesma Clausula do Anexo I ao Convenio ora
Aditado.

4.3.

0 "Anexo A" do presente Termo Aditivo contem as inclusoes e alterac;:oes
necessarias relativas aos Anexos I, II e III ao Convenio ora aditado e substitui,
integralmente, 0 Anexo A do Aditivo 01, ratificado em 08/07/2008.

4.4.

Ficam rati cadas em todos os seus termos as demais clausulas e condi<;oes dos
Anexos qu nao foram objeto de alteragao do presente Termo de Aditamento

E, por assim estar m justos e acordados os partfcipes, por seus representantes legais,
assinam 0 presente em 07 (sete) vias de igual teor e de um unico efeito, perante as 2
(duas) testemunhas baixo ssinadas.
Sao Paulo, 002./ 0
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Os Anexos I, II e III ao Convenio de Integracao Operacional e Tarifilria entre
SPTrans, METRO, CPTM, VIA QUATRO, CONCESSIONARIA MOVE SAO PAULO S.A.,
CONCESSIONARIA DO MONOTRILHO DA LlNHA 18 - BRONZE S/A (VEM ABC) e
CONCESSIONARIA DAS LlNHAS 5 - LlLAs e 17 - OURO (VIAMOBILIDADE), passam
a ter a seguinte redacao em suas Clilusulas ora alteradas:
ANEXOI
MODELO OPERACIONAL E TARIFARIO
1.

MODELO OPERACIONAL DA INTEGRACAO ENTRE MODOS

1.1. Criterios operacionais para uso restrito do sistema municipal ou da rede
estadual, que serao mantidos:
a)
Utilizac;:ao do sistema municipal de trans porte coletivo sobre pneus por numero
limitado de vezes;
b)
Utilizac;:ao na rede estadual sobre trilhos - METRO, CPTM, VIAQUATRO, MOVE
sAo PAULO, VEM ABC e VIAMOBILIDADE; - sem limitac;:ao de tempo, com
transferencia livre entre os sistemas nas seguintes estac;:6es: Bras, Barra Funda, Luz,
Santo
Amaro,
Republica,
Consolac;:ao/Paulista,
Pinheiros,
Agua
Branca,
Higienopolis/Mackenzie, Sao Joaquim, Tamanduatef, Tatuape, Corinthians/ltaquera,
Chacara Klabin, Santa Cruz, Campo Belo e Morumbi- CPTM.
1.2. Criterios operacionais para usa na integracao entre modos:
a)
0 esquema de integrac;:ao ffsico-operacional dos modos sobre trilhos sera mantido;
b)
Como regra geral, a transferencia entre modos, com 0 pagamento de um unico
valor tarifario de integrac;:ao, sera permitida no perfodo de 2 horas, a partir do primeiro
registro em qualquer dos modos;
c)
No METRO, na CPTM, na VIAQUATRO, na MOVE sAo PAULO, na VEM ABC e
na VIAMOBILIDADE; 0 direito de acesso e limitado a uma unica entrada no sistema sobre
trilhos, " ou seja, depois de haver safdo do- sistema sobre trilhos, para nova utilizac;:ao / eto
I
METRO, CPTM, VIAQUATRO, MOVE SAO PAULO, VEM ABC ou VIAMOBILIDAD ~
usuario tera descontado de seu cartao 0 valor equivalente a uma nova tarifa (mesm '
,e
ainda nao tenha encerrado 0 perfodo de 2 horas);
d)
Serao instalados equipamentos 90 SBE em todas as estac;:6es d ~
' I 0 da
CPTM, da VIAQUATRO, da MOVE SAO PAULO, VEM ABC e da VIA 0
DE,
localizados dentro da Regiao Metropolitana de Sao Paulo, mesmo que for , .6
' icfpio
de Sao Paulo;
"
:
e)
Em virtude do lanc;:amento em 2013 do Bilhete Unico temporal,
e p . ' bilit
inserc;:ao de tarifas mensal, semanal e diaria; de cotas exclusivas par 0 s
; onibus

f'

•

~

~

"

9

( ) CPTM

Via • Quatr

MOVE6

SAOP.4UL::>

ABC
I/~)

ViiJOMobi/idadfl

ou para 0 sistema trilhos, bem como de cotas integradas validas para os dois modais, 0
modelo operacional da integrac;ao entre modos passa a ser hfbrido. Dessa forma, a
integrac;ao ocarrera com base na politica de creditos eletr6nicos avulsos (politica anterior)
e de cotas de tempo, sendo que as tarifas, limites, validades e outras especificidades
=1:il
tf"i'e1~&.
__
deverao ser objeto de decisao publicada pelos respectivos poiml

tg4 0

1.3.

Modelo fisico-operacional

Os passageiros, dispondo do cartao:
a)
Vindo do sistema municipal, para utilizac;ao do METRO, CPTM, VIAQUATRO,
MOVE sAo PAULO, VEM ABC ou VIAMOBILIDADE:
i.
Terao descontado no cartao 0 valor de uma tarifa municipal pela utilizac;ao de um
ou mais vefculos dos seus subsistemas Estrutural ou Local;
ii.
Ao passarem pelo validador instalado no bloqueio do METRO I CPTM I
VIAQUATRO I MOVE sAo PAULO I VEM ABCI VIAMOBILIDADE, desde que dentro das
2 (duas) horas regulamentares, ser-Ihes-a descontado 0 complemento da tarifa de
integrac;ao.
b)
Vindos do sistema sobre trilhos, para utilizac;ao no sistema municipal:
i.
Ao entrarem no METRO I CPTM I VIAQUATRO I MOVE sAo PAULO I VEM ABCI
VIAMOBILIDADE, sempre se utilizando 0 validador de cartao instalado no bloqueio, terao
descontado 0 valor equivalente a tarifa do sistema sobre trilhos;
ii.
Ao utilizarem 0 primeiro vefculo do subsistema Estrutural ou Local do Municfpio,
terao descontado 0 complemento da tarifa de integrac;ao.

2.

CATEGORIA DE USUARIOS

2.1. Em func;ao das diferenc;as de legislac;ao e de politicas tarifarias nas esferas
Estadual e Municipal, as categorias especiais de usuarios que nao sejam comuns a todos
os partfcipes terao tratamento especffico par empresa e serao implantadas por
comunicado do concedente ao(s) partfcipe(s) sob sua esfera de atuac;ao, sem
necessidade de modificac;ao ao Convenio.
3.

TIPOS DE CARTOES, BENEFiclOS E RESTRICOES

3.1. Excecoes
Poderao ser criados, por proposta de qualquer partfcipe e aprovac;ao do Comite G",cr"u,--_
cartoes para uso exclusivo em um ou mais modos de transporte, segu'!=l 0 ~
definidas na proposta aprovada.
3.1.1. A polftica de viagens multiplas com desconto concedido no ato da aqu siC;
ser mantida por qualquer dos partfcipes, em conjunto ou individualment
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3.1.2. Quando a implantac;ao de novos cartoes nao se der de forma conjunta entre os
participes, os custos de desenvolvimento, implantac;ao e manutenc;ao dessa politica, bem
como os recursos advindos das tarifas desses novos meios de acesso, deverao ser
partilhados somente entre os participes envolvidos.
3.1.3. Os cartoes poderao conter um sinalizador (flag) que indicara que aquele cartao nao
podera ser utilizado em determinado modo de transporte. Essa restric;ao nao interfere nas
regras de distribuic;ao de receita das vendas antecipadas. Quando couber uma mudanc;a
de status, 0 cartao sera revalidado em um posto autorizado e 0 saldo remanescente
desse cartao ficara automaticamente valido para 0 novo status.
3.2. Obesos e Gestantes
Tendo em vista que os portadores desse tipo de cartao pagam normalmente a tarifa, e 0
beneficio e apenas a permissao de descer pela porta dianteira dos onibus, em term os de
trans porte no METRO, na CPTM, na VIAQUATRO, na MOVE sAo PAULO, VEM ABC e
na VIAMOBILIDADE, seus portadores serao usuarios comuns.

4.
POLITICAS DE COMERCIALIZACAO,
RESTITUICAO DE CREDITOS ELETRONICOS
4.1.

DISTRIBUICAO

DE

CARTOES

E

Comercializacao de Creditos Eletronicos - Sistema Atual

4.1.1. Bilheterias
Nas estac;oes do METRO, da CPTM, da VIAQUATRO, da MOVE sAo PAULO, VEM ABC
e da VIAMOBILIDADE devera haver postos de venda para comercializac;ao ao publico
usuario de meios de acesso aos sistemas de transporte.

4.2. Comercializacao de Creditos Eletronicos - Regras Incorporadas
Serao incorporadas ao processo de distribuic;ao de creditos eletronicos as seguintes
regras:
4.2.1. A SPTrans continuara a ser a contratante e responsavel pela comercializac;ao de
cartoes sob as formas descritas em 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, carregando-os ou
habilitando-os ao carregamento de creditos para serem usados nos onibus municipais, no
METRO, na CPTM, na VIAQUATRO, na MOVE sAo PAULO, VEM ABC e na
VIAMOBILIDADE.
4.2.2. 0 METRO, a CPTM, a VIAQUATRO, a MOVE sAo PAULO, a VEM ABC e a
VIAMOBILIDADE serao anuentes, quando couber, aos contratos ou aos aditivos d
contratos existentes, de forma a regularizar, nos termos da legislac;ao, a relac;ao I e
administrac;ao de arrecadac;ao conjunta dos participes;
4.2.3. A comercializac;ao e recarga de creditos eletronicos nas estac;oes da VI Q T ' ,
da MOVE sAo PAULO, da VEM ABC e da VIAMOBILIDADE deverao se fe~5l
p r
empresas credenciadas pela SPTrans e contratadas pelo Poder Conceden e S'tl du I,
diretamente ou por delegac;ao.
I
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1.

COMISSOES NAS REDES DE RECARGA - SITUACAO POS -EFETIVACAO DO
CONVENIO

1.1.

A SPTrans providenciara os ajustes necessarlos nos instrumentos contratuais
vi gentes para viabilizar a extensao da prestagao dos servigos aos usuarios do
METRO, CPTM, VIAQUATRO, MOVE sAo PAULO, VEM ABC e
VIAMOBI LI DADE.

2.

DISTRIBUICAo DA A RRECADACAO LiQUIDA DE VENDAS DE CREDITOS

2.1. Toda arrecadagao Ifquida da venda antecipada de creditos pelas redes devera ser
distribuida aos participes - SPTrans, METRO e CPTM - de acordo com os criterios a
seguir determinados:
2.1.1 . 0 percentual de distribuigao da venda antecipada (carga de credito eletronico) tera
como base 0 percentual da utilizagao dos passageiros pagantes usando cartao
inteligente, valorizados pelas respectivas tarifas de cada uma das empre.sas (receitas de
uti lizac;ao) , em relagao ao total valorizado de passageiros pagantes usando cartao
inteligente, periodicamente ajustado.
2.1.2. 0 valor da arrecadagao Ifquida da venda sera apurado considerando-se 0 desconto
das comiss6es vi gentes na epoca, relativas a prestagao dos servigos das redes de
recarga (incluindo vendas de cart6es) e 0 acrescimo dos valores adicionais decorrentes
da aplicac;ao dos percentuais relativos ao gerenciamento e antecipac;ao de custos de
carregamento de VTs.
2.1.3. Na apuragao do montante da arrecadagao Ifquida a ser transferida pelos canais de
venda, deverao ser levados em conta os creditos recebidos diretamente por cada um dos
participes - SPTrans, METRO e CPTM - em seus canais de venda exclusivos, tais como
Loja Virtual, postos de vendas e bilheterias.
2.1.4. 0 percentual de distribuigao da venda antecipada entre os modais sera reajustado
periodicamente, com base no percentual de utilizac;ao da semana anterior, levando-se em
conta situag6es atipicas que possam ocorrer no perfodo (por exemplo: greves,
paralisac;6es e ampliac;ao da rede).
2.2. A partir do infcio da operac;ao comercial da Linha 5 - Lilas, e/ou Linha 17 - J y r ~ ,
sob a responsabilidade da VIAMOBILIDADE, as respectivas parcel as atribuida f9. s
partfcipes serao a eles transferidas diariamente (em dias uteis) conforme
s· .
estabelecido.
2.2.1 . A parcela que couber a SPTrans sera creditada em conta corrente por el
2.2.2. Deduzida do total a parcela da SPTrans, 0 valor destina
a VIA U N-nr",....,.
creditado em conta corrente por ela indicada.
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2.2.3. Deduzida do total a parcela da VIAQUATRO, 0 valor destinado a MOVE sAo
PAULO, a titulo de remuneragao e, quando houver, de remuneragao contingente, sera
creditado em conta corrente por ela indicada.
2.2.4. Deduzida do total a parcela da MOVE sAo PAULO, 0 valor destinado a VEM ABC,
a titulo de remuneragao e, quando houver, de remuneragao contingente, sera creditado
em conta corrente por ela indicada.
2.2.5. Deduzida do total a parcela da VEM ABC, 0 valor destinado a VIAMOBILIDADE
das Linhas 5 - Lilas e 17 - Ouro, a titulo de remuneragao e, quando houver, de
remuneragao contingente, sera creditado em conta corrente por ela indicada.
2.2.5.1.
Quando aplicavel, a CEF sera notificada, com antecedencia minima de 3
(tres) dias uteis, sob 0 eventual recolhimento de valores devidos pela CONCESSIONARIA
VIA MOBILIDADE ao PODER CONCEDENTE, nos termos do Contrato de Concessao,
sendo certo que 0 valor destinado a CONCESSIONARIA VIAMOBILIDADE a titulo de
remuneragao, referido em 2.2.5 ja inclui tal dedugao.
2.2.5.2.
Deduzida do total a parcela da CONCESSIONARIA VIAMOBILIDADE, 0
valor do recolhimento mencionado em 2.2.5.1 sera creditado em conta corrente indicada
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM - PODER CONCEDENTE.
2.2.6. Deduzidas do total a parcela da VIAMOBILIDADE e 0 valor do eventual
recolhimento ao PODER CONCEDENTE referido em 2.2.5.2, 0 saldo rest ante sera
distribuido entre 0 METRO e a CPTM conforme criterio que os representantes do METRO
e da CPTM, integrantes do Comite Gestor, deverao informar aquele Comite ate dois dias
uteis antes do final da semana anterior ao inicio da sua vigencia, devendo a primeira
informagao ocorrer na semana que anteceder 0 inicio da operagao da fase I da Linha 4Amarela, do infcio da operagao comercial da Linha 6 - Laranja, do inicio da operagao
comercial da Linha 18 - Bronze, do inicio da operagao comercial da Linha 5 - Lilas e/ou
17 - Ouro.
2.2.6.1.
As parcelas que couberem ao METRO e a CPTM serao creditadas em
contas correntes indicadas por essas empresas.
2.3. , As participes poderao destinar parte ou a integralidade das respectivas parcelas
para contas correntes de terceiros, mediante contratos especificos assinados com a CEF
e os terceiros.

3.

CREDITO DA ARRECADACAo LlQUIDA DE VENDAS

3.1.

A receita de todos os canais de venda de credito eletr6nico sera depositada em
conta de centralizagao financeira na Caixa Econ6mica Federal - CEF.

3.2.

A Arrecadagao proveniente das viagens de 6nibus pagas em pecunia e das ven . s
de bilhetes Edmonson realizadas nas bilheterias do Sistema sobre trilhos, t ~
exclusivas de cada Sistema e sem a possibilidade de integragao, de\!. r .E?
destino definido pelas proprias empresas.
,.1
Os repasses aos participes deverao ser feitos apos a dispon'
na conta de centralizagao financeira da CEF.
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4.1. Comercialz~:
Redes de Recarga serao apropriados quando da atribuic;ao das respectivas receitas
liquidas para os partfcipes, conforme Clausula Primeira.
e de manute~o:
Os custos de operac;ao e manutenc;ao do
4.2. Custos de opera~
SBE serao apurados mensalmente (notas fiscais, faturas, etc.) e rateados entre os
partfcipes a partir da operacionalizac;ao, conforme estabelecido a seguir:
4.2.1. Custos apropriados na proporc;ao das receitas de utilizac;ao de creditos de cada
partfcipe:
a) Aquisic;ao dos cartoes;
b) Postos de Atendimento ao usuario;
c) Equipe tecnica de operac;ao;
d) Inicializac;ao e personalizac;ao de cartoes;
e) Distribuic;ao;
f) Central de atendimento (08007710118);
g) Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema;
h) Atendimento as credenciadas;
i) Recebimento, aprovac;ao, validac;ao, liquidac;ao financeira, disponibilizac;ao dos creditos
na rede, acompanhamento do status e interface com as credenciadas e clientes.
4.2.2. Custos apropriados na proporc;ao do numero de transac;oes (registros) de
utilizac;oes de cada partfcipe:
a)
b)
c)
d)

Data Center;
Manutenc;ao de Hardware (exceto validadores) e Software;
Cadastramento de usuarios;
Prevenc;ao a fraudes.

4.2.3. Os custos de operac;ao e manutenc;ao dos validadores instalados nos bloqueios
das estac;oes do METRO, da VIAQUATRO, da MOVE sAo PAULO, da VEM ABC, da
VIAMOBILIDADE e da CPTM, bem como dos links de comunicac;ao entre validadores ou
concentradores, CCO e/ou Data Center, serao atribufdos aqueles partfcipes.
5.

AUDITORIA I CONSUL TORIA DO SISTEMA

5.1. A operacionalizac;ao do Convenio devera sofrer um processo
permanente e peri6dica, administrada pelo Comite Gestor de Integrac;ao.
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6.

COMITE GESTOR DE INTEGRACAO

6.1.

0 Comite Gestor de IntegraC,{ao sera composto por:
- Quatro representantes da SPTrans;
- Um representante da CPTM;
- Um representante do METRO;
- Um representante da VIAQUATRO;
- Um representante da MOVE sAo PAULO;
- Um representante da VEM ABC;
- Um representante da VIAMOBILIDADE;
- Dois representantes da SMT;
- Um representante da STM.
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6.2. 0 Comite supramencionado sera coordenado por um dos representantes da
SPTrans, com a finalidade de avaliar e pro~:
a) ContrataC,{oes e revisoes contratuais;
b) AlteraC,{oes em criterios de rateio de custos;
c) ModificaC,{oes em criterios da distribuiC,{ao da receita;
d) AlteraC,{oes e implementaC,{oes no SBE;
e) Consultaria peri6dica no sistema;
f) Medidas de prevenC,{ao e combate a fraudes;
g) Medidas para facilitar 0 relacionamento entre partfcipes.
tomadas par unanimidade de todas as empresas componentes
6.3. As decisoes serc~o
do Comite Gestar e serao devidamente registradas em Ata de Reuniao, assinada par
todos os seus representantes, e vincularao as partfcipes relativamente ao assunto
tratado, desde que nao contrarie os termos do CONVENIO ora aditado.

7.

SISTEMA DE CONTROlE DE INFORMACOES

7.1. A SPTrans devera prover um m6dulo no sistema que permita a todos os partfcipes,
e ao Comite Gestor de IntegraC,{ao, acesso remota as informaC,{oes necessarias ao pleno
gerenciamento do presente Convenio.
7.2. No infcio de cada mes subsequente a operaC,{ao, deverao estar disponfveis para as
empresas partfcipes, informaC,{oes do fechamento do mes anterior, referentes a utilizaC,{ao
de cada empresa.
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PREJUiZO EM DECORRENCIA DE CARTOES NAO BLOQUEADOS

8.1. A SPTrans se responsabil izara lJelos creditos de cartoes bloqueados que
eventualmente sejam utilizados no METRO, na Linha 4, operada pela VIAQUATRO, na
Linha 6, operada pela MOVE sAo PAULO, na linha 18, operada pela VEM ABC, nas
Linhas 5 e 17 operadas pela VIAMOB ILIDADE, e na CPTM.
9.

FISCALIZACAo E COMBATE

As

FRAUDES

9.1. A SPTrans e responsavel pela cria<;ao e implementa<;ao dos mecanismos
antifraude no sistema informatizado. As informa<;6es sobre as fraudes detectadas serao
repassadas para os demais partfcipes.
9.1.1. As a<;6es resu ltantes de medidas contra eventuais fraudes detectadas, bem como
seus resultados, serao acompanhadas pelo METRO, pela CPTM, pel a VIAQUATRO, pela
MOVE sAo PAULO, pela VEM ABC e pela VIAMOB ILIDADE.
9.2. Com rela<;ao as fraudes de utiliza<;ao indevida das integra<;oes nos bloqueios no
METRO, na Linha 4 operada pela VIAQUATRO, na Linha 6, operada pela MOVE sAo
PAULO, na linha 18, operada pel a VEM ABC, nas Linhas 5 e 17 operadas pela
VIAMOBILIDADE, e na CPTM, os agentes da SPTrans darao treinamento para os
agentes do METRO, da VIAQUATRO, da MOVE sAo PAULO, da VEM ABC, da
VIAMOBILIDADE e da CPTM, que serao responsaveis pelas a<;6es coercitivas e de
fiscaliza<;ao.
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CRONOGRAMAS DE IMPLANTACAo DA LlNHA 4 - AMARELA, LlNHA 6 LARANJA, LlNHA 18 - BRONZE - LlNHA 5 - LlLAs e LlNHA 17 - OURO

1.1. Ap6s a assinatura das ordens de servic;o dos contratos de concessao da Linha 4 Amarela (Fases I ell), da Linha 6 - Laranja, da Linha 18 - Bronze, da Linha 5 - Lilas e da
Linha 17 - Duro, 0 Comite Gestor de Integrac;ao estabelecera 0 cronograma global de
implantac;ao do Sistema de Bilhetagem Eletronica em todas as estac;6es de cada uma das
fases da Linha 4 - Amarela, Linha 6 - Laranja, Linha 18 - Bronze, Linha 5 - Lilas e Linha
17 - Duro, bem como as especificac;6es tecnicas que nortearao a sua instalac;ao.
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TERMO ADITIVO N° 05 AO CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E
TARIFÁRIA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE BILHETAGEM
ELETRÔNICA COM CARTÃO INTELIGENTE COM CIRCUITO INTEGRADO SEM
CONTATO (CONTACTLESS SMART CARD), ENTRE OS SISTEMAS DE
TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SOB GESTÃO DA SÃO PAULO
TRANSPORTE S.A. - SPTRANS E OS SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO DA
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, DA COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, DA CONCESSIONÁRIA DA
LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A E DA CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO
PAULO S.A
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, a SÃO PAULO
TRANSPORTE S.A., sociedade de economia mista, com sede na Rua Boa Vista, 236,
Centro, São Paulo - SP, devidamente inscrita no C.N.P.J sob número 60.498.417/000158, neste ato representada por seus Diretores ao final nomeados e qualificados que
subscrevem o presente documento, de conformidade com seu Estatuto Social, doravante
denominada SPTrans, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, com
sede nesta Capital à Rua Boa Vista, 175 - 7° andar - Bloco B, inscrita no C.N.P.J. sob
número 62.070.362/0001-06, e Inscrição Estadual nO 104.978.186.113, por seus
representantes ao final nomeados e qualificados, que igualmente o subscrevem, de
conformidade com seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente METRÔ, p
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, com sede nesta Capital à
Rua Boa Vista, 175 - 9° andar, inscrita no C.N.P.J sob número 71.832.679/0001-23, e
Inscrição Estadual no 113.898.614.110, neste ato representada _por seus Diretores ao
final nomeados e qualificados, que igualmente o subscrevem, de conformidade com seu
Estatuto Social, doravante denominada simplesmente CPTM, a CONCESSIONÁRIA DA
LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S. A., com sede nesta Capital à Rua Heitor dos
Prazeres, nO 320, Vila Sônia, CEP 05522-000, inscrita no C.N.P.J. sob número
07.682 .638/0001-07, e JUCESP nO 35300326032, neste ato representada por seus ~
Diretores ao final nomeados e qualificados, que igualmente o subscrevem, ~ q o~\J
Oe,s ~
conformidade com seu Est?tuto Social, _ doravante denominada simplen~
S
VIAQUATRO, a CONCESSIONARIA MOVE SAO PAULO S.A., com sede nesta Capital\ 't,
i'
Avenida Angélica, nO 2.491 - 17° andar, Consolação, CEP 01227-200, inscrita no C.N.P.J. "" t?_,'l(ll"
sob número 19.368.924/0001-73, e JUCESP nO 35300459911, neste ato representada por
seus Diretores ao final nomeados e qualificados, que igualmente o subscrevem, de
conformidade com seu Esta~o
Social, doravante denominada simplesmente MOVE SÃO
PAULO, e a CONCESSIONARIA DO MONOTRILHO DA LINHA 18 - BRONZE S/A, com ~
\
sede nesta Capital à Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nO 387, 7° andar,- CEP 04 ~
121, inscrita no C.N.P.J. sob número 20.247.295/0001-02, e JUCESP nO 35300465342,
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neste ato representada por seus Diretores ao final nomeados e qualificados, que
igualmente o subSGrevem, de conformidade com seu Estatuto Social, doravante
denominada simplesmente VEM ABC e como anuentes a Secretaria Municipal de
Transportes - SMT e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, têm entre si
justo e acertado o presente Termo Aditivo ao Convênio.
CONSIDERANDO:
Que foi totalmente concluída a operacionalização do uso do "Bilhete Único" nos Sistemas
de Transporte sobre Trilhos da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, METRÔ e
CPTM, objeto do Convênio de Integração Operacional e Tarifária nO 2005/023
SPTRANS, nO 0180589101 METRÔ e nO 842754209100 CPTM, firmado em 06/10/2005 e
renovado por mais cinco anos em 05/10/2015;

o disposto no Termo Aditivo nO 01

ao Convênio de Integração Operacional e Tarifária nO
2005/023 SPTRANS, nO 0180589101 METRÔ e nO 842754209100 CPTM, que introduziu
a ~ GeflsiAára
- da
~ binha_4
-=
Ama[el
~ 8.A
L coJl
_ partíciRe;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-

O disposto no Termo de Reti-ratificação ao Termo Aditivo nO 1/2005 do Convênio Base,
firmado em 08/07/2008, que retificou o preâmbulo e a Cláusula Quinta para constar que
se trata do Termo Ad itivo 02 ao presente Convênio, firmado em 06/10/2005 e renovado
em 06/10/2010;
O disposto no Termo Aditivo nO 03 ao presente Convênio, que redefiniu os critérios
previstos no item 4.6 da Cláusula 4 e no Termo Aditivo nO 02 ao Convênio de Integração
Operacional e Tarifária assinado em 06/10/2005, bem como o valor da parcela do Bilhete
Único Integrado a ser apropriada por cada partícipe;
O disposto no Termo Aditivo nO 04 ao Convênio de Integração Operacional e Tarifária nO
2005/023 SPTRANS, nO 0180589101 METRÔ e nO 842754209100 CPTM, que introduziu
a MOVE SÃO PAULO, Concessionária da Linha 6 - Laranja do Metrô como partícipe;
Que o Comitê Gestor de Integração, dentre outras atribuições, fiscaliza a operação do
Sistema de Arrecadação Centralizada de tarifas processadas por meio do "Bilhete Único'
~
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE , atualmente em operação;

teça.;" .

(is, '
'-, \)

Que o referido Sistema de Arrecadação Centralizada, atualmente em operação, utiliza ~ ~
Caixa Econômica Federal - CEF como fiel depositária de todos os valores arrecadados,
nos termos do Contrato nO 2013/0634-0100, celebrado em 04/10/2013 entre CEF e
SPTrans, tendo como partícipes METRÔ, CPTM e VIAQUATRO e, ao qual a MOVE SÃO
PAULO integrar-se-á como Contratante/Aderente a ~
. do início <;Ia "operação comercial
da Linha 6 - Laranja; /J
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Que no ano de 2013 foi lançado o Bilhete Único Temporal, com possibilidade de
integração entre os sistemas de transportes partícipes do Convênio em referência;
Que a CONCESSIONÁRIA DO MONOTRILHO DA LINHA 18 - BRONZE S/A (VEM ABC)
foi a vencedora do processo licitatório STM nO 000672/2013 - PPP da LINHA 18 - Bronze,
concretizado por meio da assinatura do Contrato em 22/08/2014, cujo objeto é a
concessão patrocinada para prestação de serviços públicos de transporte de passageiros
da Linha 18 - Bronze da Rede Metroviária de São Paulo, com tecnologia de monotrilho,
contemplando a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material
rodante, operação, conservação e manutenção, abrangendo as estações de Tamanduateí
à Djalma Dutra, incluindo, ainda, um pátio de estacionamento e manutenção de trens, três
terminais de integração intermodal e um estacionamento para três trens, tendo sido para
tanto contratada;
Que a Linha 18 - Bronze será equipada com validadores eletrônicos que aceitarão
cartões inteligentes tipo "Bilhete Único" para pagamento das passagens, a exemplo do
que já ocorre com as demais linhas da rede metroferroviária de São Paulo;
Resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Convênio supramencionado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto introduzir a CONCESSIONÁRIA DO
MONOTRILHO DA LINHA 18 - BRONZE S/A (VEM ABC) como partícipe do
Convênio ora aditado; e
1.2 Definir procedimentos, devidamente suportados pelo Convênio ora aditado e por
contrato entre os partícipes envolvidos e a CEF, para a repartição de valores da
parcela de arrecadação dos operadores do sistema metroferroviário, na conta de
centralização financeira, entre os seus cinco partícipes (METRÔ, CPTM,
VIAQUATRO, MOVE SÃO PAULO e VEM ABC).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUiÇÕES E OBRIGAÇÕES
2.1 A VEM ABC passará a compor o Comitê Gestor de Integração e terá, exclusivamente
-(C)
s
mesmas
nas questões afetas ao objeto da sua concessão patrocind~
prerrogativas e obrigaC!ões dos demais integrantes (STM, SMT, ,METRÔ, CPTM,
VIAQUATRO, MOVE SAO PAULO e SPTrans), devn
~
I
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Participar, conjuntamente com o METRÔ, a CPTM, a VIAQUATRO, a MOVE SÃO
PAULO e a SPTrans, das atividades de fiscalização e arrecadação tarifária
processada por meio do "Bilhete Único";

2.1.2 Participar, conjuntamente com o METRÔ, a CPTM, a VIAQUATRO, MOVE SÃO
PAULO e a SPTrans, do estabelecimento de procedimentos para a
operacionalização da repartição da arrecadação tarifária, definida no Anexo A,
processada por meio do "Bilhete Único";
2.1.3 Receber, diariamente, em conta bancária, a parte que lhe couber da arrecadação
tarifária, conforme disposto no "Anexo A" ao presente Termo Aditivo, a partir do
início da operação comercial da Linha 18 - Bronze;
2.1.4 Integrar-se, até o início da operação comercial da Linha 18 - Bronze, como
Contratante/Aderente ao Contrato de Centralização de Recursos em vigor, mantido
entre os demais partícipes e a Caixa Econômica Federal.
_ _ _ _2.2 O Sistema de Arrecadação Centralizada, atualmente em operação, atuará por conta e
ordem dos partícipes, cabendo-Ihe distribUir alariamente os valores- aTre-cadados-, - - - conforme as regras de rateio definidas pelo Convênio e, na relação entre os cinco
partícipes operadores do modo metroferroviário, observadas as disposições previstas
no Contrato de Concessão da Linhas 4 - Amarela, no Contrato de Concessão da
Linha 6 - Laranja e no Contrato de Concessão da Linha 18 - Bronze
2.3 O Sistema de Arrecadação Centralizada não poderá, em nenhuma hipótese, ceder,
transferir, onerar, dispor ou de qualquer outra forma vincular o produto da arrecadação
dos valores recebidos pela venda dos créditos eletrônicos atribuído ao sistema
metroferroviário.
2.4 Os partícipes não poderão alterar, rescindir ou dar causa à resclsao do contrato
celebrado com a Caixa Econômica Federal, sem o prévio e expresso consentimento
do Comitê Gestor de Integração.
2.5 As "quotas partes" do METRÔ e da CPTM terão caráter variável em função das
regras de rateio previamente estabelecidas, com a observância dos critérios e ajustes
previstos no Contrato de Concessão da Linha 4 - Amarela, no Contrato de Concessão
da Linha 6 - Laranja e no Contrato de Concessão da Linha 18 - Bronze, e deverã ,p~'lS0
ajustar-se ao valor do sa~do
apurado após a dedução das "quotas partes" da SPTran ~SPT.
VIAQUATRO, MOVE SAO PAULO e VEM ABC, conforme previsto no "Anexo /f\ 'J.~
Cláusula 3, item 3.2" que altera a Cláusula 3 do Anexo 11 ao Convênio ora aditado.
2.6A partir da operaç~
comercial da Linha 1~ - Bro~ze,
a VEM ABC pa~i
dos custos de funCionamento e manutençao do Sistema 1 e - Arecadç

4

'~

yc,pará

.

~ .

.
~d

y

&0

do r · teio

n

& ..

~

PTnrs

~

CLÁUSULA TERCEIRA
INTEGRAÇÃO"
3.1 O
•
•
•
•
•
•
•
•

CPTM
-

DA

ViaOQuatro

lxJ/ZK~

6

COMPOSiÇÃO

DO

"COMITÊ

·~T1l

ABC

GESTOR

Comitê Gestor de Integração passa a ser composto por:
Três representantes da SPTrans;
fF'
õlHAW:
Um representante da CPTM;
2
!PM.C
Um representante do METRÔ;
Um representante da VIAQUATRO;
Um representante da MOVE SÃO PAULO
Um representante da VEM ABC;
Ksllla Maria da COl"lce!ção Sileo
Dois representantes da SMT;
l.,~J9O-ô
Um representante da STM.
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e será coordenado por um dos representantes da SPTrans, nos termos do "Anexo A,
Cláusula 10, item 10.2, que altera a mesma Cláusula do Anexo 11 ao Convênio, ora
aditado.
3.2 As decisões serão tomadas por unanimidade de todas as empresas componentes do
Comitê Gestor e serão devidamente registradas em Ata de Reunião, assinada por todos
os seus representantes, e vincularão as partícipes relativamente ao assunto tratado,
desde que não contrarie os termos do CONVÊNIO ora aditado.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
4.1 As condições, ora pactuadas, permanecerão válidas até a criação de uma nova
organização independente e única para a gestão e arrecadação centralizada dos
sistemas de transporte da RMSP, com a pactuação inequívoca de que na hipótese de
haver eventual espaçamento de tempo entre a criação da organização referida e a sua
efetiva assunção das atribuições, sem prejuízo de continuidade, permanecerão válidos
e eficazes os termos deste aditamento, pelo lapso necessário.
4.2A polític~
atual ,d~
viage.ns múltiplas, ,~om
descbn!o cOlied~o
n9 at? da aquisçã~
! ~o
seja por Intermedlo de bilhetes magnetlcos ou entao por cartoes inteligentes, poder
~ S
ser mantida por qualquer das partícipes, em conjunto ou individualmente, obedecidoSt;;.
aos critérios definidos no "Anexo A, Cláusula 3, item 3.1.2 - Exceções", que altera a "~.9
mesma Cláusula do Anexo I ao Convênio ora Aditado.
4.30 "Anexo A" do presente Termo Aditivo contém as inclusões e alterações necSári
~ S
relativas aos Anexos I, 11 e III ao Convênio ora aditado e substitui, integralmente, o
Anexo A do Aditivo 01, ratificado em 08/07/2008.
~"
4.4 Ficam ratificadas em todos os seus termos as demai~
cláusulas e con ições dos
Anexos que não foram objeto de alteração do presente Termo de Aditament
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E, por assim estarem justos e acordados os partícipes, por seus representantes legais,
assinam o presente em 06 (seis) vias de igual teor e de um único efeito, perante as 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo,

2 OABR 2011
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ANEXO A
Os Anexos I, I~ e 111 ao Convênio de Integração Operacional e _Tarifária entre
SPTrans, METRO, CPTM, VIA QUATRO, CONCESSIONARIA MOVE SAO PAULO S.A.
e CONCESSIONÁRIA DO MONOTRILHO DA LINHA 18 - BRONZE S/A (VEM ABC),
r-~ as ; · ,:_ _~ _ _ _ _""'IJ
passam a ter a seguinte redação em suas Cláusulas ora alter
mU

I A~

FALe

YI'O

/ 1 .,

ANEXO I
MODELO OPERACIONAL E TARIFÁRIO
1.

MODELO OPERACIONAL DA INTEGRAÇÃO ENTRE MODO'"

1.1
Critérios operacionais para uso restrito do sistema municipal ou da rede
estadual, que serão mantidos:
a)
Utilização do sistema municipal de transporte coletivo sobre pneus por número
limitado de vezes;
b)
Utilização na rede estadual sobre trilhos - METRÔ, CPTM, VIAQUATRO, MOVE
SÃO PAULO e VEM ABC; - sem limitação de tempo, com transferência livre entre os
sistemas nas seguintes estações: Brás, Barra Funda, Luz, Santo Amaro, República,
Consolação/Paulista, Pinheiros, Água Branca, Higienópolis/Mackenzie, São Joaquim,
Tamanduateí, Tatuapé e Corinthians/ltaquera.
Critérios operacionais para uso na integração entre modos:
1.2
a)
O esquema de integração físico-operacional dos modos sobre trilhos será mantido;
b)
Como regra geral, a transferência entre modos, com o pagamento de um único
valor tarifário de integração, será permitida no período de 2 horas, a partir do primeiro . ~ etaçd
registro em qualquer dos modos;
/~oÇ<
"
c)
No METRÔ, na CPTM, na VIAQUATRO, na MOVE SÃO PAULO e na VEM ABC; o !SP:RA S
direito de acesso é limitado a uma única entrada no sistema sobre trilhos, ou seja, depOiS
\~"
de haver saído do sistema sobre trilhos, para nova utilização do METRO, CPTM, -..
VIAQUATRO, MOVE SÃO PAULO ou VEM ABC, o usuário terá descontado de seu cartão
o valor equivalente a uma nova tarifa (mesmo que ainda não tenha encerrado o período
de 2 horas);
d)
Serão instalados equipamentos do SBE em todas as estações do METRÔ, da
CPTM, da VIAQUATRO, da MOVE SÃO PAULO e da VEM ABC, localizados dentr- =a- -'
Região Metropolitana de São Paulo, mesmo que fora do município de São Paulo;
~
e)
Em virtude do lançamento em 2013 do Bilhete Único temporal, que posibl~á
a \,
inserção de tarifas mensal, semanal e diária; de cotas exclusivas para o sistema ôn}bus
ou para o sistema trilhos, bem como de cotas integradas válidas para os dois moda
~ s, o
. .'.
modelo operacional da integração entre modos passa a ser híbrido. Dessa form~;
integração ocorrerá corri base na politica de :réditos eletrônicos avulsos (política ante
~
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e de cotas de tempo, sendo que as tarifas, limites, validades e outras especificidades
deverão ser objeto de decisão publicada pelos respectivos poderes concedentes.
1.3 Modelo físico-operacional
Os passageiros, dispondo do cartão:
a)
Vindo do sistema municipal , para utilização do METRÔ, CPTM, VIAQUATRO,
MOVE SÃO PAULO ou VEM ABC:
i.
Terão descontado no cartão o valor de uma tarifa municipal pela utilização de um
ou mais veículos dos seus subsistemas Estrutural ou Local;
ii.
Ao passarem pelo validador instalado no bloqueio do METRÔ / CPTM /
VIAQUATRO / MOVE SÃO PAULO / VEM ABC, desde que dentro das 2 (d uas) horas
regulamentares, ser-Ihes-á descontado o complemento da tarifa de integração.
b)
Vindos do sistema sobre trilhos, para utilização no sistema municipal:
- - -i.
Ao efltfarem-A0-ME-r-RG-/- CI2-T-M-/-V-IAQDAI RO-f MD\LE_SAo_eAUl-D L VEM ABC , _ _ __
sempre se utilizando o validador de cartão instalado no bloqueio, terão descontado o valor
equivalente à tarifa do sistema sobre trilhos;
ii.
Ao utilizarem o primeiro veículo do subsistema Estrutural ou Local do Município,
terão descontado o complemento da tarifa de integração.

2.

CATEGORIA DE USUÁRIOS

2.2. Em função das diferenças de legislação e de políticas tarifárias nas esferas Estadual
e Municipal, as categorias especiais de usuários que não sejam comuns a todos os
partícipes terão tratamento específico por empresa e serão implantadas por comunicado
do concedente ao(s) partícipe(s) sob sua esfera de atuação, sem necessidade de
modificação ao Convênio.
3.

TIPOS DE CARTÕES, BENEFíCIOS E RESTRiÇÕES

Il,\~G

3.1.2. Exceções
Poderão ser criados, por proposta de qualquer partícipe e aprovação do Comitê Gestor,
cartões para uso exclusivo em um ou mais modos de transporte, seguindo regras
definidas na proposta aprovada.
3.1.2.1. A política de viagens múltiplas com desconto concedido no ato da aq ·i
poderá ser mantida por qualquer dos partícipes, em conjunto ou individualmente.
3.1.2.2. Quando a implantação de novos cartões não se der de forma conj unta entre
partícipes, os custos de desenvolvimento, implantação e manutenção dessa política, ~
. como os recursos advindos das tarifas desses novos n;eLos de acesso, deverão s ~
\
ln cq OóGl artilhados somente entre os partícipes envolvidos.
(
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3.1.2.3. Os cartões poderão conter um sinalizador (flag) que indicará que aquele cartão
não poderá ser utilizado em determinado modo de transporte. Essa restrição não interfere
nas regras de distribuição de receita das vendas antecipadas. Quando couber uma
mudança de status, o cartão será revalidado em um posto autorizado e o saldo
remanescente desse cartão ficará automaticamente válido para o novo status.
3.6. Obesos e Gestantes
Tendo em vista que os portadores desse tipo de cartão pagam normalmente a tarifa, e o
benefício é apenas a permissão de descer pela porta dianteira dos ônibus, em termos de
transporte no METRÔ, ná CPTM, na VIAQUATRO, na MOVE SÃO PAULO e na VEM
ABC, seus portadores serão usuários comuns.

4.
POLíTICAS DE COMERCIALIZAÇÃO,
RESTITUiÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS

DISTRIBUiÇÃO

DE

CARTÕES

E

4.1. Comercialização de Créditos Eletrônicos - Sistema Atual
4.1.6. Bilheterias
Nas estações do METRÔ, da CPTM, da VIAQUATRO, da MOVE SÃO PAULO e da VEM
ABC deverá haver postos de venda para comercialização ao público usuário de meios de
acesso aos sistemas de transporte.
4.2. Comercialização de Créditos Eletrônicos - Regras Incorporadas
Serão incorporadas ao processo de distribuição de créditos eletrônicos as seguintes
regras:
4.2.1. A SPTrans continuará a ser a contratante e responsável pela comercialização de
cartões sob as formas descritas em 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, carregando-os ou
habilitando-os ao carregamento de créditos para serem usados nos ônibus municipais, no
METRÔ, na cpn~,
na VIAQUATRO, na MOVE SÃO PAU_LO e na VEM ABC.
4.2.1.1.
METRO, a CPTM, a VIAQUATRO, a M<?:'E SAO PAULO e ~ VEM ABC serãq
'.~Sp
anuentes, quando couber, aos contratos ou aos aditivos de contratos eXistentes, de forma
\çti~
a regularizar, nos termos da legislação, a relação de administração de arrecadação
conjunta dos partícipes;
4.2.3.1. A comercialização e recarga de créditos eletrônicos nas estações da
VIAQUATRO, da MOVE SÃO PAULO e da VEM ABC deverão ser feitas por empresas
credenciadas pela SPTrans e contratadas pelo Poder Concedente Estadual, diretamente
/ / ou por delegação.
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ANEXO 11

CUSTOS, RECEITAS E ENCONTRO DE CONTAS

2. COMISSÕES NAS REDES DE RECARGA - SITUAÇÃO PÓS-EFETIVAÇÃO DO
CONVÊNIO
2.1. A SPTrans providenciará os ajustes necessanos nos instrumentos contratuais
vigentes para viabilizar a extensão da prestação dos serviços aos usuários do METRÔ,
CPTM, VIAQUATRO, MOVE SÃO PAULO e da VEM ABC.
3. DISTRIBUiÇÃO DA ARRECADAÇÃO LíQUIDA DE VENDAS DE CRÉDITOS

3.1. Toda arrecadação líquida da venda antecipada de créditos pelas redes deverá ser
- - - -,€IistFieuíEla- aGs partícies
-=
S ~T Ians
, _ METBÔ
e CPTM - de acordo com os critérios a
seguir determinados:
3.1.1. O percentual de distribuição da venda antecipada (carga de crédito eletrônico) terá
como base o percentual da utilização dos passageiros pagantes usando cartão
inteligente, valorizados pelas respectivas tarifas de cada uma das empresas (receitas de
utilização), em relação ao total valorizado de passageiros pagantes usando cartão
inteligente, periodicamente ajustado.
3.1.2. O valor da arrecadação líquida da venda será apurado considerando-se o desconto
das comissões vigentes na época, relativas à prestação dos serviços das redes de
recarga (incluindo vendas de cartões) e o acréscimo dos valores adicionais decorrentes
da aplicação dos percentuais relativos ao gerenciamento e antecipação de custos de
carregamento de VTs.
3.1.3. Na apuração do montante da arrecadação líquida a ser transferida pelos canais de
venda, deverão ser levados em conta os créditos recebidos diretamente por cada um dos
partícipes - SPTrans, METRÔ e CPTM - em seus canais de venda exclusivos, tais como
Loja Virtual, postos de vendas e bilheterias.
/::e 8 Çds~
3.1.4. O percentual de distribuição da venda antecipada será reajustado semanlt
~ (f'
com base no percentual de utilização da semana anterior, levando-se em conta situaçõ4&. SP. RA
atípicas que possam ocorrer no período (por exemplo: greves, paralisações e ampliaçã ~ uc-"t,
e"~
I;)
"
da rede) .
3.1.5. A periodicidade semanal do ajuste poderá ser alterada quando forem constatadas
situações de estabilidade dos parâmetros que determinam a atribuição da venda
antecipada.
3.2. A partir do IniCIO da operação comercial da Linha 18 - Bronze, as respectiv s
parcelas atribuídas aos partícipes serão a eles transferidas diariamente (em dias út i
conforme a seguir estabelecido.
A parcela que COUr
SPTrans será creditada em conta corent
7
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3.2.2. Deduzida do total a parcela da SPTrans, o valor destinado à VIAQUATRO será
creditado em conta corrente por ela indicada.
3.2.3. Deduzida do total a parcela da VIAQUATRO, o valor destinado à MOVE SÃO
PAULO, a título de remuneração e, quando houver, de remuneração contingente, será
creditado em conta corrente por ela indicada.
3.2.4. Deduzida do total a parcela da MOVE SÃO PAULO, o valor destinado à VEM ABC,
a título de remuneração e, quando houver, de remuneração contingente, será creditado
em conta corrente por ela indicada.
3.2.5. Deduzida do total a parcela da VEM ABC, o saldo restante será distribuído entre o
METRÔ e a CPTM conforme critério que os representantes do METRÔ e da CPTM,
integrantes do Comitê Gestor, deverão informar àquele Comitê até dois dias úteis antes
do final da semana anterior ao início da sua vigência, devendo a primeira informação
ocorrer na semana que anteceder o início da operação da fase I da Linha 4 - Amarela, do
início da operação comercial da Linha 6 - Laranja e do início da operação comercial da
Linha 18 - Bronze.
3.2.5.1. As parcelas que couberem ao METRÔ e à CPTM serão creditadas em contas
correntes indicadas por essas empresas.

3.3. As partícipes poderão destinar parte ou a integralidade das respectivas parcelas para
contas correntes de terceiros, mediante contratos específicos assinados com a CEF e os
terceiros.
4. CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO LíQUIDA DE VENDAS
4.1. A receita de todos os canais de venda de crédito eletrônico será depositada em conta
de centralização financeira na Caixa Econômica Federal- CEF.

8. RATEIO DOS CUSTOS
8.1. Comercialização: Os custos de comercialização referentes às comissões das Redes
de Recarga serão apropriados quando da atribuição das respectivas receitas IíqUid
~
para os partícipes, conforme Cláusula Primeira.
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8.2. Custos de operação e de manutenção: Os custos de operação e manutenção do
SBE serão apurados mensalmente (notas fiscais, faturas, etc.) e rateados entre os
partícipes a partir da operacionalização, conforme estabelecido a seguir:
8.2.1. Custos apropriados na proporção das receitas de utilização de créditos de cada
partícipe :
a) Aquisição dos cartões;
b) Postos de Atendimento ao usuário;
c) Equipe técnica de operação;
d) Inicialização e personalização de cartões;
e) Distribuição;
f) Central de atendimento (0800 7710118);
g) Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema;
h) Atendimento às credenciadas;
i) Recebimento, aprovação, validação, liquidação financeira, disponibilização dos créditos
na rede, acompanhamento do status e interface com as credenciadas e clientes.
8.2.2. Custos apropriados na proporção do número de transações (registros) de
utilizações de cada partícipe:
a)
b)
c)
d)

Data Center;
Manutenção de Hardware (exceto validadores) e Software;
Cadastramento de usuários;
Prevenção a fraudes.

8.2.5. Os custos de operação e manutenção dos validadores instalados nos bloqueios das
estações do METRÔ , da VIAQUATRO, da MOVE SÃO PAULO, da VEM ABC e da CPTM ,
bem como dos links de comunicação entre validadores ou concentradores, CCO e/ou
Data Center, serão atribuídos àqueles partícipes.
9. AUDITORIA I CONSULTORIA DO SISTEMA
9.3. A operacionalização do Convênio deverá sofrer um processo de
permanente e periódica, administrada pelo Comitê Gestor de Integração.
10. COMITÊ GESTOR DE INTEGRAÇÃO

°

10.1. Comitê Gestor de Integração será composto por:
~
- Três representantes da SPTrans;
- Um representante da CPTM;
- Um representante do METRÔ;
- Um representante da VIAQUATRO;
- Um representante da MOVE SAO PAULO;
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- Um representante da VEM ABC;
- Dois representantes da SMT;
- Um representante da STM.
10.2. O Comitê supramencionado será coordenado por um dos representantes da
SPTrans, com a finalidade de avaliar e propor:
a)
b)
c)
d)
e)

Contratações e revisões contratuais;
Alterações em critérios de rateio de custos;
Modificações em critérios da distribuição da receita;
Alterações e implementações no SBE;
Consultoria periódica no sistema;
f) Medidas de prevenção e combate a fraudes;
g) Medidas para facilitar o relacionamento entre partícipes.
10.3 As decisões serão tomadas por unanimidade de todas as empresas componentes do
Comitê Gestor e serão devidamente registradas em Ata de Reunião, assinada por todos
os seus representantes, e vincularão as partícipes relativamente ao assunto tratado,
desde que não contrarie os termos do CONVÊNIO ora aditado,
11. SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES
11.1. A SPTrans deverá prover um módulo no sistema que permita a todos os partícipes,
e ao Comitê Gestor de Integração, acesso remoto às informações necessárias ao pleno
gerenciamento do presente Convênio,
11.2. No início de cada mês subsequente à operação, deverão estar disponíveis para as
empresas partícipes, informações do fechamento do mês anterior, referentes à utilização
de cada empresa,

/cJ>~

12. PREJuízo EM DECORRÊNCIA DE CARTÕES NÃO BLOQUEADOS
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12 . 1 . A S PT rans se responsa bIlzara
eventualmente sejam utilizados no METRÔ, na Linha 4, operada pela VIAQUATRO, na ~39
Linha 6, operada pela MOVE SÃO PAULO, na linha 18, operada pela VEM ABC, e na
CPTM,
13. FISCALIZAÇÃO E COMBATE ÀS FRAUDES

~

13.1. A SPTrans é responsável pela criação e implent
~ção
- dos
mecanismos antifraude
no sistema informatizado. As informações sobre as frau es detectadas serão repassadas
para os demais PartíciPeS'r
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13.1.1. As ações resultantes de medidas contra eventuais fraudes detectadas, bem como
seus resultados, serão acompanhadas pelo METRÔ, pela CPTM, pela VIAQUATRO, pela
MOVE SÃO PAULO e pela VEM ABC.
13.2. Com relação às fraudes de utilização indevida das integrações nos bloqueios no
METRÔ, na Linha 4 operada pela VIAQUATRO, na Linha 6, operada pela MOVE SÃO
PAULO, na linha 18, operada pela VEM ABC, e na CPTM, os agentes da SPTrans darão
treinamento para os agentes do METRÔ, da VIAQUATRO, da MOVE SÃO PAULO, da
VEM ABC, e da CPTM, que serão responsáveis pelas ações coercitivas e de fiscalização.

ANEXO 111
PLANO DE IMPLANTAÇÃO
2. CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA,
LARANJA E LINHA 18 - BRONZE

LINHA 6 -

2.2. Após a assinatura das ordens de serviço dos contratos de concessão da Linha 4 Amarela (Fases I e li), da Linha 6 - Laranja e da Linha 18 - Bronze, o Comitê Gestor de
Integração estabelecerá o cronograma global de implantação do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica em todas as estações de cada uma das fases da Linha 4 - Amarela, Linha 6 Laranja e Linha 18 - Bronze, bem como as especificações técnicas que norte F-ão a sua

instalaçãO·r
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇAO
\lteMa Maria da CO~IeJç8o
.
PíQnt",1. ,xlQ.0-6
PARTICIPES: SAO PAULO TRANSPORTE SA - SPTRANS, COMPANHIA DO ME
f ~6P0EI
'f AN0'
: 1:I - . f\(1
"~-'
PAULO - METRÓ, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, CONCESSIONÁRIA DA
LINHA 4 DO METRÓ DE SÃO PAULO S.A. - VIAQUATRO, CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A E
CONCESSIONÁRIA DO MONOTRILHO DA LINHA 18 - BRONZE S/A (VEM ABC).
ADITIVO N° 05 AO CONVÊNIO REGISTRADO NA SECRETARIA DA SPTRANS SOB N° 2005/023, NO
METRÔ SOB N° 0180589101 E NA CPTM SOB N° 842754209100
OBJETO: CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E TARIFÁRIA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÓNICA COM CARTÃO INTELIGENTE COM CIRCUITO INTEGRADO SEM
CONTATO (CONTACTLESS SMART CARD), ENTRE OS SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
MUNICIPAL SOB GESTÃO DA SÃO PAULO TRANSPORTE S-A. - SPTRANS E OS SISTEMAS DE
TRANSPORTE COLETIVO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÓ, DA
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, DA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO
METRÓ DE SÃO PAULO S. A . - VIAQUATRO E DA CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A ..
ADVOGADO(S): (*)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Na qualidade de partícipes, respectivamente, do Convênio acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e
sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para , nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
São Paulo,
Partícipe: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTRANS
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Partícipe: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Nome: Edvaldo Pedreira Sobrinho
Cargo: Gerente de Execução Financeira
E-mail institucional: pedreira@metrosp.com .br
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