
A Companhia:

A companhia tem por objetivo precípuo colaborar, apoiar e viabilizar a implementação 
do Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP, instituído pela Lei Estadual nº 
11.688/2004, podendo para isso celebrar, de forma isolada ou em conjunto com a 
Administração direta ou indireta do Estado, contratos que tenham por objeto: a) A 
elaboração de estudos técnicos sobre a viabilidade econômica e a modelagem  
recomendada para a estruturação de projetos de PPP; b) A instituição de PPP; c) A 
locação ou promessa de locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade 
onerosa, de instalações e equipamentos ou outros bens, vinculados a projetos de 
PPP; e d) Assumir, total ou parcialmente, direitos e obrigações decorrentes dos  
contratos previstos nos itens anteriores.
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Atuação Recente:

• Linha 4 - Amarela do Metrô de SP – A CPP é garantidora de parte das obrigações 
assumidas pelo Estado junto ao concessionário, e, em 2009, deu continuidade ao  
acompanhamento da evolução do contrato de concessão e dessas obrigações. Além do 
contrato, a CPP acompanha a evolução do Patrimônio Líquido do Fundo RF Linha 4, que 
responde pela garantia solidária prestada pela CPP a determinadas obrigações 
assumidas pelo Estado no âmbito do contrato de concessão.

• Estação de Tratamento de Água do Reservatório de Taiaçupeba – O contrato de 
concessão administrativa entre a Sabesp e o Consórcio Águas de São Paulo foi assinado 
em 18.06.08. 

• Reforma e Capacitação dos Trens da Série 5000 / Modernização dos trens da Linha 
8 da CPTM – A CPP integrou o grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de 
Transportes Metropolitanos para desenvolvimento da modelagem desse projeto de PPP 
na modalidade de concessão administrativa, e foi autorizada a estruturar garantia com 
base em ativos de sua titularidade, em complementação às garantias da CPTM, até o 
limite conjunto de cobertura de 65% do valor estimado para a contraprestação pecuniária 
a ser paga ao parceiro privado. 

• Sistema de Arrecadação Centralizada (SBI) –O projeto é uma PPP na modalidade 
concessão administrativa, com prazo de 30 anos, para gerenciamento da arrecadação 
tarifária dos serviços de transporte de passageiros por meio de cartões inteligentes (smart 
card), abrangendo os serviços de bilhetagem, comercialização e arrecadação de viagens 
dos sistemas metro-ferroviário da Região Metropolitana de São Paula (Governo do 
Estado de SP) e de ônibus do município de São Paulo (Prefeitura do Município de São 
Paulo). 

• Sistema Integrado Metropolitano da Baixada Santista – O projeto consiste na  
concessão patrocinada do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros na 
Região Metropolitana da Baixada Santista, em que se priorizará uma reorganização do 
sistema, a qual inclui a proposta de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) numa extensão 
de cerca de 12 Km, entre São Vicente e Santos. 

•Concessão dos Aeroportos regionais – O projeto visa à modernização de 31 
aeroportos regionais do Estado de São Paulo, por meio de cinco contratos de concessão, 
em que cada concessionário ficaria responsável por investimentos e operação dos 
aeroportos em cinco regiões do estado. 

•Projetos de PPP da Sabesp: Projetos selecionados pela Sabesp, que, em função do 
porte e perfil, dispõem de potencial para serem estruturados por meio de contratos de 
PPP. São eles os Sistemas Produtores de Alto Juquiá; o Sistema Produtor Regional 
Integrado Sarapuí; o Sistema de Tratamento de Esgotos da Baixada Santista; o Sistema 
de Esgotamento Sanitário da Bacia Hidrográfica de Sorocaba e Médio Tietê; e o projeto 
Onda Limpa na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte. 
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 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 198.988         22,3% 245.755       26,1% 307.548       30,8% 25,1%
Ativo não Circulante: 695.325         77,7% 696.170       73,9% 691.114       69,2% ‐0,7%
 Realizável L. Prazo 695.276            77,7% 696.024            73,9% 690.952            69,2% ‐0,7%
 Investimentos 19                      0,0% 120                   0,0% 140                   0,0% 16,7%
 Imobilizado 26                      0,0% 23                      0,0% 22                      0,0% ‐4,3%
Intangível 4                        0,0% 3                        0,0% ‐                    0,0% ‐100,0%
TOTAL DO ATIVO 894.313         100,0% 941.925       100,0% 998.662       100,0% 6,0%

Passivo Circulante 50.571           5,7% 52.112         5,5% 47.489         4,8% ‐8,9%
Passivo não Circulante ‐                 0,0% ‐               0,0% ‐               0,0%
Patrimônio Líquido 843.742         94,3% 889.813       94,5% 951.173       95,2% 6,9%
TOTAL DO PASSIVO 894.313         100,0% 941.925       100,0% 998.662       100,0% 6,0%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 3,93               4,72             6,48            
Liquidez geral 17,68             18,07           21,03          

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida ‐               100              
      Custos Operacionais (14)               
      Lucro Bruto ‐                 ‐               86                
      Receitas (Despesas) Operacionais  89.794           78.946         92.448         17,1%
      Lucro Antes do IR e CS 89.794           78.946         92.534         17,2%
      IR e CS s/ o Lucro (14.577)          (8.796)          (12.397)        40,9%
      Lucro Líquido 75.217           70.150         80.137         14,2%
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