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PORTARIA  

 

 

INQUÉRITO CIVIL nº 14.0695.0000891/2015 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES – CONCESSÃO DA 

PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

NA CIDADE DE SÃO PAULO – APURAÇÃO DE 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONTIDAS NOS EDITAIS 

DAS CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS nº 001/2015-SMT-GAB 

(ESTRUTURAL); nº 002/2015-SMT-GAB (REGIONAL) e nº 

003/2015-SMT-GAB (LOCAL). 

 

 

 

 

            Chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça do 

Patrimônio Público e Social da Capital, por força do recebimento de 

representação oferecida por pessoa que se identificou como JOÃO PAULO 

GONÇALVES DA SILVA, notícias de supostas irregularidades constantes 

nos editais das Concorrências nº 001/2015-SMT-GAB (estrutural – processo 

administrativo nº 2015-0.051.567-8), nº 002/2015-SMT-GAB (local de 

articulação regional – processo administrativo nº 2015-0.051.569-4) e nº 

003/2015-SMT-GAB (local de distribuição – processo administrativo nº 

2015-0.051.573-2), deflagradas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES, cujo objeto é a delegação, por concessão, da prestação e 
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exploração do serviço de transporte coletivo público de passageiros na cidade 

de São Paulo.  

    De acordo com o representante, em síntese, várias 

irregularidades foram verificadas nos instrumentos convocatórios, tais como 

as modificações dos instrumentos convocatórios sem a reabertura de prazos 

para manifestações, a distribuição das linhas de operação somente após as 

assinaturas dos ajustes (normatização da operação controlada), 

incongruências na fixação da metodologia da remuneração pela prestação dos 

serviços, ausência de projeto básico do Centro de Controle Operacional, 

dentre outras.  

    De se consignar, também, a notícia veiculada no sítio do E. 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo na Internet
1
 dando conta da 

suspensão dos supracitados certames em razão de quarenta e nove 

“infringências, impropriedades e irregularidades” apontadas pela Auditoria 

daquela Corte de Contas, bem como de editorial veiculado no jornal “O 

Estado de São Paulo”, na edição de 05/01/2016, no bojo do qual foi 

questionado o “índice de produtividade” previsto nos editais, bem como o 

longo prazo de duração dos contratos (vinte anos prorrogáveis por igual 

período). 

    Diante dessas circunstâncias, sendo necessária a coleta de 

outras informações para orientar a eventual tomada de providências legais e 

pertinentes, resolve o 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social 

da Capital instaurar o inquérito civil nº 14.0695.0000891/2015, nos termos 

do artigo 11 e seguintes do Ato Normativo nº 484-CPJ/06 e do artigo 8º, §1º, 

da Lei nº 7.347/85, determinando as seguintes providências: 

                                            
1
 Disponível em: http://www.tcm.sp.gov.br/painelnoticias/principal/2015/123_15SuspensaConcorrencia.html; 

http://www.tcm.sp.gov.br/painelnoticias/principal/2015/129_15Referendo.html  
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1. registre-se no SIS MP Integrado, mantendo-se os mesmos participantes, 

tema e assunto; 

  

2. autue-se, rubrique-se e numere-se a presente portaria de instauração de 

inquérito civil; 

 

3. junte-se cópia da publicação desta portaria
2
, assim que ocorrer

3
, 

certificando-se eventual decurso do prazo recursal
4
; 

 

4. comunique-se o representante, por ofício, com cópia da presente portaria, 

sobre a instauração deste inquérito civil
5
; 

 

5. não havendo prejuízo ao interesse público, comuniquem-se a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES, por ofícios, com cópia da presente 

portaria, sobre a instauração deste inquérito civil
6
; no mesmo ato, solicite-

se à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES a remessa de 

cópias integrais e digitalizadas dos procedimentos licitatórios alusivos às 

Concorrências nº 001/2015-SMT-GAB (estrutural – processo 

administrativo nº 2015-0.051.567-8), nº 002/2015-SMT-GAB (local de 

articulação regional – processo administrativo nº 2015-0.051.569-4) e nº 

003/2015-SMT-GAB (local de distribuição – processo administrativo nº 

2015-0.051.573-2); 

 

                                            
2 Artigo 8º, inciso I, do  Ato Normativo n.° 484-CPJ/2006; 
3 Artigo 121, parágrafo 2º, do Ato Normativo n.° 484-CPJ/2006; 
4 Artigo 15, §3º, do Ato Normativo n.º 664/2010; 
5 Artigo 19, inciso IV, do Ato Normativo n.° 484-CPJ/2006 e artigo 15, inciso I, do Ato Normativo n.º 664/2010; 
6 Artigo 20 do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006 e artigo 15, inciso III, do Ato Normativo n.º 664/2010; 
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6. oficie-se ao E. Tribunal de Contas do Município, via PGJ, com cópia da 

notícia supracitada, solicitando informações, no prazo máximo de quinze 

dias, sobre o andamento do procedimento no bojo do qual foi determinada 

a suspensão das Concorrências nº 001/2015-SMT-GAB, nº 002/2015-

SMT-GAB e nº 003/2015-SMT-GAB, bem como cópia da referida 

decisão e dos respectivos pareceres técnicos da Auditoria; 

 

7. oficie-se à Procuradoria Geral de Justiça solicitando a designação do 70º 

Promotor de Justiça da Capital, designado para assumir as funções do 7º 

Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, para 

atuação conjunta neste procedimento; 

 

8. anote-se na capa dos autos o número do protocolo geral da representação
7
; 

 

9. anote-se na capa dos autos: “prazo prescricional: a apurar”
8
; 

 

10. fica designada a Oficial de Promotoria Tânia Ignácio, matrícula n.º 

189998, para secretariar os trabalhos
9
; 

 

11. cumpridas as determinações supra, no prazo máximo de cinco dias
10

, e 

com a resposta nos autos, tornem conclusos. 

 

São Paulo, 11 de janeiro de 2015. 

 

Nelson Luís Sampaio de Andrade 

      5º Promotor de Justiça 

                                            
7 Artigo 12, §8º, do Ato Normativo n.º 664/2010; 
8 Artigo 35, parágrafo único, do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006; 
9 Artigo 33 do Ato Normativo n.º 484-CPJ/2006 e Artigo 1º do Ato Normativo n.º 664/2010; 
10 Artigo 9º, §2º, do Ato Normativo n.º 664/2010. 


