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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
O presente trabalho foi realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 103/2019/CGM-AUDI e 
teve como objetivo avaliar as irregularidades na contratação e implantação da ciclovia da Avenida 
Paulista, Contrato SPTrans nº 2014/0561-01-00. O ajuste foi estabelecido por meio de adesão à 
ATA de Registro de Preços nº CET/030/2014 entre a Sociedade de Economia Mista São Paulo 
Transporte S/A e o Consórcio Semafórico Paulistano (constituído pelas empresas Arc Comércio e 
Industria Ltda., CNPJ nº 01.565.706/0001-63, Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda, CNPJ 
nº 49.670.524/0001-89 e Sinalronda Sinalização Viária e Serviços Ltda, CNPJ nº 
74.392.408/0001-92) para “execução dos serviços de adequação geométricas nas avenidas Paulista 
e Bernardino de Campos”. 
 
Vale ressaltar que o contrato é objeto de Inquérito Civil – IC, instaurado pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo – MP/SP (IC nº 123/2015), o qual apura supostas irregularidades na 
execução, a saber: contratação irregular por ata de registro de preços; ausência de planejamento 
físico e financeiro; custo exacerbado; fracionamento ilegal das obras; manipulação de planilhas; 
prejuízo ao erário. 

 
Ademais, o Inquérito instaurado pelo MP/SP se baseia em apontamentos presentes em relatórios 
de auditorias em andamento pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM-SP 
(Processos TC 72.000.206.15-17, 72.000.207.15-80, 72.001.203.15-64). Nesse sentido, as 
supostas irregularidades, objeto de apuração no citado inquérito civil, já foram analisadas pela 
equipe técnica da respectiva corte de contas, constando de relatórios pendentes de julgamento pelo 
plenário do tribunal. 
 
Não obstante os apontamentos constantes de relatórios parciais do TCM-SP, esta equipe de 
auditoria analisou o processo do IC 123/2015, obtido junto ao MP/SP, e os processos TC 
72.000.206.15-17, 72.000.207.15-80, 72.001.203.15-64 do TCM-SP. Após estas verificações, 
foram identificadas inconsistências que merecem esclarecimentos por parte da SPTrans, além 
daquelas já apontadas pelos técnicos do tribunal de contas. 
 
Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações: 
  
CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de competência da São Paulo Transportes SA para a 
presente contratação. 
Após análise do processo, verificou-se que a SPTrans não tinha competência para contratação de 
obras para ampliação do sistema cicloviário. De acordo com a Lei Municipal nº 13.241/2001 e 
com o Estatuto Social da empresa, o âmbito de atuação da Sociedade se restringe ao Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Nesse sentido, a intervenção levada a cabo pela 
empresa extrapolou as competências legais estabelecidas pelas normas citadas.  
 
Além disso, a atuação da SPTrans infringiu normativo municipal que versa especificamente sobre 
o sistema de transporte cicloviário. Trata-se da Portaria PREF  
nº 1.918/2006, o qual criou grupo de trabalho e detalhou o papel de diversos órgão e entidades em 
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ações voltadas à ampliação do modal de transporte cicloviário. A Portaria afirma que o papel da 
SPTrans, quanto a esse tipo de intervenção, seria o de prestar assessoria técnica para a conexão 
intermodal, bem como para a implantação de infraestrutura cicloviária. O mesmo normativo 
informa que caberá à Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras – SIURB efetuar contratação 
de projetos e obras de implantação de infraestrutura cicloviária. 
 
Por fim, ao contrário do que alega a Entidade, embora sejam componentes do sistema de 
mobilidade urbana, os modais de transporte coletivo e cicloviário não se confundem, nem 
possuem afinidade técnica, portanto a mera necessidade de integração não justifica a infringência 
à legislação e ao Estatuto Social da Sociedade. 
 
CONSTATAÇÃO 02 - Enquadramento do objeto contratado nas definições de obra de 
engenharia emitidas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, inviabilizando 
a contratação via Sistema de Registro de Preços. 
Após análise do processo, verificou-se que os serviços realizados na implantação da ciclovia da 
Avenida Paulista e da Bernardino de Campos são enquadrados como obra de engenharia pela 
orientação técnica OT-IBR 002/2009 – Obra e Serviço de Engenharia do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas, e consequentemente existe um equívoco em utilizar a Ata de 
Registro de Preço nesta contratação de acordo com o Informativo de Licitações e Contratado nº 
345 do Tribunal de Contas da União e o Informativo Jurisprudencial do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo nº 05/2016. 
 
CONSTATAÇÃO 03 - Descaracterização do objeto do contrato como serviços comuns, 
impossibilitando sua contratação via Pregão. 
Após análise do processo, verificou-se que a descrição dos serviços no edital de licitação não era 
suficiente para a execução dos serviços contratados, sendo necessária uma reunião entre as partes 
do contrato para definição das especificações faltantes. Deste ato conclui-se que tais obrigações 
são de natureza complexa, excluindo-se da denominação de comuns. Desta exclusão advém outro 
equívoco ao utilizar a Ata de Registro de Preço nesta contratação, pois o Registro de Preço foi 
licitado via Pregão. 
 
Do resultado dos trabalhos, conclui-se que a unidade cometeu certos equívocos na contratação da 
“execução dos serviços de adequação geométricas nas avenidas Paulista e Bernardino de Campos” 
a começar pela ausência de competência legal para tanto.  Evocando-se também que o uso de 
termos genéricos como “adequações geométricas” para descrever o objeto da licitação favoreceu a 
interpretação desacertada, por parte da Unidade, de que os serviços a serem realizados eram de 
baixa complexidade e simples a ponto de serem contratados aderindo-se a uma Ata de Registro de 
Preços licitada via pregão. 
 
Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para 
apreciação, em especial, das Constatações 01, 02 e 03), ao Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo e ao Ministério Público.  
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 
  

● Planejamento dos trabalhos; 
● Solicitação de processos e documentos; 
● Solicitação de informações à Unidade 
● Pesquisa documental nos autos dos processos administrativos relacionados; 
● Circularização de informações; 
● Conferência de cálculos e confronto de valores; e 
● Formação de papéis de trabalho. 
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3. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de competência da São Paulo Transportes SA para a 
presente contratação. 

Verificou-se que a Sociedade de Economia Mista São Paulo Transporte S/A – SPTrans contratou, 
por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº CET/030/2014, o Consórcio Semafórico 
Paulistano (constituído pelas empresas ARC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ  
nº 01.565.706/0001-63, MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ  
nº 49.670.524/0001-89 e SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 74.392.408/0001-92) para “execução dos serviços de adequação geométricas nas avenidas 
Paulista e Bernardino de Campos” (Contrato nº 2014/0561-01-00), entretanto, observa-se ausência 
de competência da São Paulo Transportes para tal execução. 

O objeto contratado foi descrito no respectivo ajuste da seguinte forma (Processo TC 
72.000.207.15-80, fl. 13): 

[...] A Secretaria Municipal de Transportes e a São Paulo Transportes S/A – SPTrans, 
visando à melhoria das condições de segurança, conforto e fluidez do modal de transporte 
ciclístico na cidade de São Paulo, está elaborando projetos e executando diversas 
intervenções viárias, com caráter pontual e em pequenos e médios segmentos de vias 
arteriais e coletoras. Os serviços têm como objetivo o tratamento urbanístico para 
melhorar o transito de bicicletas, bem como a circulação de pedestres e usuários. [...]  

 
De início vale reforçar que, consoante o Princípio da Legalidade aplicado à Administração 
Pública, a Administração está adstrita aos mandamentos legais, podendo apenas atuar conforme e 
nos limites que a lei determina, desse modo a ausência de lei autorizativa equivale a um não fazer 
para o administrador público. Trata-se de disposição expressa na Carta Magna de 1988 e 
plenamente defendida de forma majoritária pela Jurisprudência e pela doutrina pátria. De acordo 
com Diógenes Gasparini: “O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em 
toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de 
invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente 
calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação.”. 
 
Nesse sentido, esta equipe de auditoria analisou alguns normativos municipais em busca do 
embasamento legal para a atuação da SPTrans no presente caso. Inicialmente é importante 
mencionar que há um normativo municipal detalhando a competência dos órgãos e entidades 
municipais para atuação na expansão e melhoramentos da malha cicloviária da cidade de São 
Paulo. Trata-se da Portaria Prefeito – Pref nº 1.918 de 18 de maio de 2006, a qual criou o Grupo 
Executivo para Melhoramentos Cicloviários - Pró-Ciclista, a qual prevê o que segue abaixo: 

 
[...]  I - Fica criado o Grupo Executivo da Prefeitura do Município de São Paulo para 
Melhoramentos Cicloviários - Pró-Ciclista, composto por: 
 
a) Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, a quem compete a 
articulação geral das instituições envolvidas; 
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b) Secretaria Municipal de Transportes - SMT, a quem compete propor a diretriz técnica 
geral; 
 
c) Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, a quem compete prestar a assessoria 
técnica sobre gerenciamento de tráfego; 
 
d) São Paulo Transporte S/A - SPTrans, a quem compete prestar a assessoria 
técnica para a conexão intermodal, bem como para a implantação de infraestrutura 
cicloviária associada aos corredores de ônibus; (grifos nossos) 
 
e) Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras - SIURB, a quem compete a 
contratação de projetos e obras de implantação de infraestrutura cicloviária; (grifos 
nossos) 
 
f) Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras - SMSP, a quem compete a 
manutenção da infraestrutura cicloviária, bem como colaborar para sua implantação; 
 
g) Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação - SEME, a quem compete 
colaborar para a difusão da prática do uso seguro da bicicleta, bem como os modos de 
adequada condução desse veículo. [...] 

 
Consoante os itens “d” e “e” do normativo supra, a SPTrans não teria competência para a 
contratação de projetos e obras de implantação de infraestrutura cicloviária, dado que tal 
atribuição foi imputada à Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras - SIURB, cabendo àquela 
Unidade apenas a competência para “prestar assessoria para a implantação de infraestrutura 
cicloviária”. Desse modo, percebe-se que a contratação efetuada pela SPTrans ocorreu ao arrepio 
da legislação municipal. 

 
Além disso, foram avaliados outros normativos com o mesmo objetivo, qual seja identificar 
eventual competência da SPTrans para levar a cabo a contratação da respectiva obra. Um dos 
normativos analisados foi a Lei Municipal nº 13.241/2001, a qual dispõe acerca da organização 
dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de são Paulo. 
Conforme se vê abaixo, a citada norma atribui determinadas competências à São Paulo 
Transportes S/A: 

 
[...] Art. 29 - Sem prejuízo das demais atribuições expressas previstas no seu estatuto 
social, compete à São Paulo Transporte S.A, no tocante ao Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros: 
 
I - elaborar estudos para a realização do planejamento do Sistema; 
 
II - executar a fiscalização da prestação dos serviços; 
 
III - gerenciar o Sistema de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes. 
(grifo nosso) [...] 

 
Por fim, também foi avaliado o Estatuto Social da respectiva Sociedade, o qual prevê o seguinte:  
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[...] Art. 3º A Sociedade tem por objeto a realização de estudos para prestação de serviços 
de planejamento, gestão e fiscalização e exploração de serviço de transporte coletivo 
urbano de passageiros, e a realização de estudos para sua exploração, nos termos da Lei 
Municipal n° 13.241, de 12 de dezembro de 2001. (grifo nosso) [...] 

 
Assim, da análise da legislação municipal, percebe-se que a SPTrans não tem competência para 
contratação de obras de ciclovias. Com efeito, essa contratação apenas poderia acontecer após 
delegação por parte do Orgão responsável, nesse caso, a SIURB, o que não ocorreu no caso 
concreto. Por conseguinte, é possível afirmar que a contratação do Consórcio Semafórico 
Paulistano pela SPTrans para a execução das obras de construção das ciclovias das avenidas 
Paulista e Bernardino de Campos não só não encontra respaldo na legislação municipal como 
contraria disposição expressa na Portaria nº 1.918/2006. 

 

Vale destacar ainda que a contratação ora analisada por esta Coordenadoria de Auditoria Geral 
também é objeto de auditoria por parte do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM-
SP. Em seu relatório preliminar, ainda pendente de julgamento pelo Plenário da Corte, a equipe 
técnica do TCM-SP também aponta, entre as irregularidades identificadas, a incompetência da 
SPTrans para realização da respectiva contratação (Processo TC 72.000.207.15-80, fls. 349/350). 
Assim, consoante relatório do Tribunal, seria necessária a delegação de competência para que a 
Sociedade pudesse realizar esse tipo de contratação, o que acabou não ocorrendo, de acordo com 
os auditores. 

 

a)     Justificativa da Unidade:  
A Unidade, por meio dos documentos SEI nºs 025294219 e 025433704, informou: 
 
“A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, empresa municipal de economia mista, vinculada à 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, é responsável pelo Planejamento do 
Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros na cidade de São Paulo, pela 
programação de linhas e frota, pela Fiscalização dos serviços e terminais, pelo controle de 
receita e remuneração das operadoras. 
 
Tem como missão fomentar o desenvolvimento tecnológico com vistas ao conforto, acessibilidade 
e preservação do meio ambiente.  
 
Desta forma, é de competência da São Paulo Transporte S/A – SPTrans toda e qualquer 
adequação geométrica que promova melhores condições de trafegabilidade ao transporte público 
sobre pneus.” 
 
“Especificamente quanto à linha de argumentação daquele órgão de controle interno quanto à 
competência da São Paulo Transporte, tem-se como pertinentes as seguintes considerações.  
 
O Plano Diretor Estratégico – instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano do 
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Município de São Paulo, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam em 
seu território – foi promulgado pela Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014. O PDE 
estatui que um dos princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano é o Direito à 
Cidade, considerado como “processo de universalização do acesso aos benefícios e às 
comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços, 
equipamentos e infraestruturas públicas” (art. 5º, inciso V e § 5º). 
 
O Plano e a Política de Desenvolvimento Urbano supramencionados também se orientam pelo 
seguinte: 
 

Art. 6º. A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se orientam pelas 
seguintes diretrizes: 
 
XI - prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não motorizados; 
 
Art. 7º.  A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se orientam pelos 
seguintes objetivos estratégicos: 
 
IV - expandir as redes de transporte coletivo de alta e média capacidade e os modos não 
motorizados, racionalizando o uso de automóvel; 
 
[...] 

 
A bicicleta, sendo classificada pelo art. 3º, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 12.587/12 – a qual 
instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – como um modo de transporte não 
motorizado deve, portanto, ter o seu uso incentivado. 
 
Daí que o Plano Diretor Estratégico comanda sistematicamente, por meio de diversos 
dispositivos, os instrumentos com os quais o Município implantará e desenvolverá uma política 
pública voltada ao Sistema Cicloviário, enquanto elemento do Sistema de Mobilidade. Esta 
política pública tem, dentre outros, o objetivo de reduzir o tempo de viagem dos munícipes e 
melhorar a integração entre os distintos modos de transporte. Dito de outro modo, propugna 
também o PDE pela integração estrutural e operacional entre o Sistema Cicloviário e o Sistema 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros – STCUP. 
 

Art. 226. São componentes do Sistema de Mobilidade: 
 
V - sistema cicloviário; 
 
Art. 227. Os objetivos do Sistema de Mobilidade são: 
 
I - melhoria das condições de mobilidade da população, com conforto, segurança e modicidade, 
incluindo os grupos de mobilidade reduzida; 
 
[...] 
 
III - aumento da participação do transporte público coletivo e não motorizado na divisão 
modal; 
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IV - redução do tempo de viagem dos munícipes; 
 
V - melhoria das condições de integração entre os diferentes modais de transporte; 
 
[...] 

 
 A integração com o Sistema de Transporte Público Coletivo é bem nítida nos artigos a seguir 
transcritos:  
 

Art. 228. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema de Mobilidade 
devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes: 
 
I - priorizar o transporte público coletivo, os modos não motorizados e os modos 
compartilhados, em relação aos meios individuais motorizados; 
 
III - promover integração física, operacional e tarifária dos diferentes modos de transporte que 
operam no Município, reforçando o caráter de rede única com alcance metropolitano e 
macrometropolitano; 
 
IV - promover os modos não motorizados como meio de transporte urbano, em especial o uso de 
bicicletas, por meio da criação de uma rede estrutural cicloviária; 
 
V - promover a integração entre os sistemas de transporte público coletivo e os não motorizados 
e entre estes e o transporte coletivo privado rotineiro de passageiros; 
 
VII - complementar, ajustar e melhorar o sistema viário em especial nas áreas de urbanização 
incompleta, visando sua estruturação e ligação interbairros; 
 
IX - complementar, ajustar e melhorar o sistema cicloviário; 
 
[...] 
 
Art. 229. A Prefeitura elaborará o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com os 
prazos e determinações estabelecidas pela legislação federal que institui a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, bem como dos objetivos e diretrizes dos arts. 227 e 228 desta lei. 
 
§ 1º O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, cuja elaboração é uma ação prioritária do 
Sistema de Mobilidade, deverá ser elaborado de forma participativa e conter, no mínimo: 
 
XII - intervenções para a implantação do sistema cicloviário integrado ao sistema de transporte 
público coletivo de alta e média capacidade; 
 
Art. 245. As ações estratégicas do Sistema de Transporte Público Coletivo são: 
 
[...] 
 
§ 4º A implantação de novos corredores, terminais e estações de transferência de ônibus, linhas 
e estações de metro, trens, monotrilhos e do transporte hidroviário e a modernização dos já 
existentes, deverão apresentar soluções que compatibilizem a sua inserção ao ambiente urbano, 
definindo: 
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III - integração física e operacional com outros modos de transporte, em especial com o sistema 
cicloviário, por meio de implantação de bicicletários, permissão de embarque de bicicletas em 
veículos do sistema, priorização de travessias de pedestres, entre outras medidas; 
 
[...] 

 
O PDE indicou a clara e irrestrita necessidade de expedição de instrumentos específicos, ainda 
que não tenha delineado se legislativos ou administrativos, para tratar da abertura de rotas de 
ciclismo, dentre elas, as ciclovias: 
 

Art. 240. O Município regulamentará através de instrumentos específicos: 
 
IV - a abertura de rotas de ciclismo, bicicletários e compartilhamento de bicicletas e vagas 
especiais para compartilhamento de automóveis e similares; 
 
[...] 
 
§ 2º As vias estruturais e não estruturais receberão adaptações, quando necessário, para 
atender a circulação de ciclistas por meio da implantação de infraestrutura cicloviária 
adequada. 

 
No que tange especificamente ao viário, pode-se observar que: 
 

Art. 238. São componentes do Sistema Viário: 
 
§ 2º As vias não estruturais, classificadas como: 
 
III - ciclovias; 
 
§ 4º A circulação de ciclistas não deverá sofrer restrição em virtude da classificação do viário. 
 
Art. 241. As ações estratégicas do Sistema Viário são: 
 
I - complementar as vias estruturais do Município; 
 
VIII - implantar, nas vias de trafego local, medidas de engenharia de tráfego de forma a 
disciplinar o uso do espaço entre pedestres, bicicletas e veículos; 
 
IX - adaptar as condições da circulação de transportes motorizados a fim de garantir a 
segurança e incentivar o uso de modais não motorizados, especialmente nas vias estruturais N3, 
inclusive com medidas de acalmamento de tráfego e redução da velocidade; 
 
[...] 
 
§ 1º O sistema viário estrutural e não estrutural poderá receber adaptações que promovam o 
compartilhamento adequado do espaço das vias entre diferentes modos de circulação, 
motorizados e não motorizados, garantidas as condições de segurança. 

 
 Quanto ao Sistema Cicloviário em si, tem-se pelo Plano Diretor Estratégico: 
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Art. 248. O Sistema Cicloviário é caracterizado por um sistema de mobilidade não motorizado e 
definido como o conjunto de infraestruturas necessárias para a circulação segura dos ciclistas e 
de ações de incentivo ao uso da bicicleta. 
 
Art. 249. São componentes do Sistema Cicloviário: 
 
I - ciclovias; 
 
II - ciclofaixas; 
 
III - ciclorrotas; 
 
[...] 
 
V - sinalização cicloviária; 
 
[...] 
 
Art. 250. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema Cicloviário 
devem ser orientados segundo o objetivo de estruturar uma rede complementar de transporte, 
integrando os componentes do Sistema Cicloviário e os demais meios de transporte. 
 
Art. 251. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema Cicloviário 
devem ser orientados segundo diretriz de implantar as redes cicloviárias associadas às redes de 
transporte público coletivo motorizado de alta e média capacidade, e garantir o deslocamento 
seguro e confortável de ciclistas em todas as vias. 

 
Além da promoção do uso de modos não motorizados, o PDE traça como objetivo urbanístico 
estratégico: 
 

Art. 23. Os objetivos urbanísticos estratégicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação da 
transformação urbana são os seguintes: 
 
VII - desestimular o uso do transporte individual motorizado, articulando o transporte coletivo 
com modos não motorizados de transporte; 
 
[...] 

  
Ainda, o Plano Diretor colocou o Programa de Metas da Prefeitura 2013 - 2016 como integrante 
do Sistema Municipal de Planejamento.  Aquele programa previa a feitura de uma rede de 400km 
de vias cicláveis, de acordo com o exposto na Meta 97: 
 

Art. 320. Além do Plano Diretor Estratégico, fazem parte do Sistema Municipal de 
Planejamento: 
 
II - o Programa de Metas, constante na Lei Orgânica do Município; 
 
[...] 

 
Diante da legislação supra e retroexposta, resta patente que o Município deva incentivar o uso de 
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bicicletas, implantando nas vias de tráfego medidas de engenharia para disciplinar o uso do 
espaço (viário) entre veículos, bicicletas e pedestres. Deve ainda promover este adequado 
compartilhamento do viário por meio de adaptações para garantir a segurança das pessoas, 
atendendo a circulação segura de ciclistas, favorecendo o transporte coletivo público de 
passageiros e claramente desestimulando o uso do transporte individual motorizado. 
 
Tendo este horizonte normativo, a Prefeitura, seja por meio da Administração Direta ou Indireta, 
deve promover intervenções pontuais e estruturais para a implantação de um sistema cicloviário 
integrado ou associado ao Sistema de Transporte Público Coletivo de alta e média capacidade. 
Vê-se que o novo Plano Diretor Estratégico jungiu de maneira irremediável o Sistema de 
Transporte Público Coletivo e o Sistema Cicloviário, advertindo ser obrigatória a integração 
física e operacional destes dois meios de transporte e indicando medidas às vezes concretas e às 
vezes genéricas. 
 
É patente ainda que ações e os investimentos tanto públicos como privados devem ser pautados 
visando à estruturação de uma rede complementar de transporte, o que significa dizer que é um 
acréscimo à rede viária preexistente, seguindo a diretriz de implantação da malha cicloviária. 
 
Assim, é hialino e indubitável que a implantação e a efetivação de um Sistema Cicloviário por 
meio de ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas são um dever do Poder Público desde 2007 (Lei 
Municipal nº 14.266/07), ainda que a introdução de ciclovias no planejamento viário tenha 
origens mais antigas ainda, em 1990 (Lei Municipal nº 10.907/90). Assim também é o estímulo ao 
uso deste modo não motorizado de transporte. A construção desta infraestrutura pelo executivo 
deve ser levada a cabo por ato administrativo vinculado, portanto. Sob esta óptica, não existe 
discricionariedade do Executivo. 
 
Vista a irrefutável e indissociável integração, inclusive física, entre o transporte coletivo público 
e o sistema cicloviário, passa-se primeiro à análise da competência da SPTrans o objeto do 
Contrato nº 2014/0561-01-00. 
 
Nas palavras de Odete Medauar[¹], “competência significa a aptidão legal conferida a um órgão 
ou autoridade para realizar determinadas atividades”. Acrescenta a autora que: 

Em virtude da divisão das atividades, cada órgão é dotado de atribuições específicas que não se 
confundem com as atribuições de outros órgãos e que, em princípio, somente por ele podem ser 
exercidas. [grifo não original] 

 
No entanto, em Direito Público, existem os fenômenos da delegação de competências e da 
descentralização administrativa, ambos fundamentados “na necessidade de conferir mais 
agilidade e rapidez na tomada de decisões e no intuito de liberar a autoridade ou órgão superior 
de tarefas rotineiras e repetitivas”. Esclarece em seu livro que “a descentralização 
administrativa significa a transferência de poderes de decisão em matérias específicas a entes 
dotados de personalidade jurídica própria. Tais entes realizam, em nome próprio, atividades que, 
em princípio, têm as mesmas características e os mesmos efeitos das atividades administrativas 
estatais”. 
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Daí decorre a natural existência da Administração indireta, cujos entes (autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas) detém personalidade jurídica 
própria, “que não se confunde com a personalidade jurídica da entidade maior a que se vinculam 
– União, Estado-membro ou Município. Tendo personalidade jurídica, são sujeitos de direitos e 
encargos por si próprias, realizando atividades e atos do mundo jurídico em seu próprio nome”. 
Daí porque o órgão da Administração direta a que se vincula a entidade exerce o controle 
administrativo (tutela) sobre esta entidade. 
 
Inserta nesta realidade, encontra-se a São Paulo Transporte S.A. – SPTrans, pela qual – 
enquanto detentora de personalidade jurídica própria – perpassam obrigações, direitos e 
encargos. 
 
A execução de ações, investimentos ou programas voltados à futura construção, implantação e 
conservação de ciclovias, pela SPTrans é plenamente justificável dada a necessidade de 
integração física e operacional do Sistema Cicloviário com o Sistema de Transporte Público 
Coletivo – conforme visto retro – e dada a competência daquela para o gerenciamento deste em 
razão do art. 29, inciso III, da Lei Municipal nº 13.241/01: 
 

Art. 29 - Sem prejuízo das demais atribuições expressas previstas no seu estatuto social, compete à São 
Paulo Transporte S.A, no tocante ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros: 
 
[...] 
 
III - gerenciar o Sistema de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Prefeitura do 
Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes. 

 
A Lei retromencionada claramente estabelece a previsão de outras atribuições desta empresa, 
constantes de seu Estatuto Social, além daquelas elencadas nos incisos do art. 29. De todo modo, 
enquanto órgão da Administração Indireta, a SPTrans responde à tutela exercida pela Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes, mormente através do contrato celebrado entre ambas. É 
pois, a SPTrans um dos braços operacionais da Prefeitura do Município de São Paulo ou ainda 
da SMT para a instrumentalização de políticas públicas concernentes e associadas ao transporte 
coletivo público nesta urbe. 
 
O Estatuto Social da SPTrans, na versão vigente à época, assim dizia: 
 

Artigo 3º - A sociedade tem por objeto a realização de estudos para planejamento, gestão, fiscalização 
e exploração de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, nos termos da Lei Municipal n 
13.241, de 12 de dezembro de 2001. 
 
Parágrafo 1º - A consecução do objeto previsto no “caput” deste artigo compreende, também, a 
contratação de terceiros para a execução de obras, serviços e atividades diversas, englobados na 
prestação do serviço ou a ele vinculados. 
 
[...] 

 
Da leitura de todos os dispositivos trazidos à baila na presente manifestação, é possível 
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empreender uma interpretação sistêmica e teleológica que estabelece a competência da SPTrans 
para a contratação de terceiros quando da realização de atividades diversas vinculadas, 
conectadas, associadas, integradas ao serviço de transporte coletivo urbano de passageiros. 
 
É hialinamente exprimido pela Lei Municipal nº 13.241/01 que a SPTrans pode ter e terá outras 
atribuições além das especificamente enumeradas no art. 29, as quais não serão prejudicadas. O 
rol apresentado no art. 29 não é exaustivo. Assim, considerando – nas palavras de Hely Lopes 
Meireles[²] – que “Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que 
dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de 
sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração” e 
considerando que há poder jurídico para a SPTrans empreender – através da contratação de 
terceiros – ações, programas e investimentos visando à expansão cicloviária no Município posto 
estar legal e intrinsecamente integrada ao transporte coletivo público de passageiros, não há 
extrapolação de limites ou de competências, ao contrário, há estrito cumprimento dos deveres da 
empresa na consecução dos seus objetivos e da promoção eficiente das políticas públicas 
concatenadas pela Administração Direta e pela Administração Indireta. Por isso, aquele autor 
leciona que “a outorga de competência expressa a determinado agente importa deferimento 
implícito, a esse mesmo agente, dos meios necessários à integral realização dos fins previstos 
pela norma”[³]. 
 
É oportuno ressaltar que a competência de um órgão para determinado afazer público pode ser 
exercido concorrentemente com outro, em consonância com o interesse público, com a eficiência 
e com a legalidade. 
 
Nesse sentido, convém recordar a Auditoria da Controladoria Geral do Município da existência 
do Decreto Municipal nº 53.803/13, que assim estabeleceu: 
 

Art. 1º. A responsabilidade pela contratação, gestão e execução das obras e serviços de 
engenharia inseridos no Plano Municipal de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de 
Transportes fica atribuída, concorrentemente, às Secretarias Municipais de Transportes e de 
Infraestrutura Urbana e Obras, que poderão exercê-la de forma direta ou por intermédio da São 
Paulo Transporte S/A - SPTrans e da São Paulo Obras - SP-Obras, respectivamente. 

 
Parágrafo único. Permanecem com a São Paulo Obras - SP-Obras a gestão e a execução das 
obras e serviços de engenharia cujo procedimento licitatório tenha sido iniciado, bem como dos 
ajustes com ela já celebrados até a data de publicação deste decreto, relacionados ao Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Transportes. 
 
[...] 

 
Constata-se que o referido ato normativo editado pela Chefia do Poder Executivo impôs, no 
âmbito de sua iniciativa privativa (art. 37, § 2º, inciso IV c/c art. 69, inciso III, da Lei Orgânica 
do Município), dispôs sobre a organização administrativa de órgãos que compõem a 
Administração Pública Municipal, atribuindo à SMT e à SIURB a concorrente competência para 
levarem a cabo contratações cujo objeto tratasse de serviços de engenharia relacionados à 
Mobilidade Urbana, o que poderia inclusive ser feito pela SPTrans, como de fato o foi. 
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Esta empresa, então, estava autorizada a tomar providências para execução de atividades 
vinculadas ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, uma delas podendo envolver 
assuntos relacionados aos Sistema Ciloviário uma vez que ambos estes sistemas estão legalmente 
integrados, em atendimento à Lei Municipal nº 16.050/14, que promulgou o Plano Diretor 
Estratégico, daí decorrendo a necessidade não só de implantação de ciclovias física e 
operacionalmente conectadas à rede estrutural de transporte público coletivo, mas aos atos 
prévios e preparatórios (como a elaboração de projetos) que visem à melhoria e ao ajuste 
geométrico do viário para o adequado e seguro uso do espaço público por ciclistas, ônibus, 
automóveis particulares e pedestres. Entende-se, portanto, que o apontamento da Auditoria não 
procede. 
 
Registra-se, ainda, aquela competência da SPTrans elencada na Portaria nº 1.918/06-PREF, 
quando da criação do Grupo Executivo para Melhoramentos Ciclobiários - Pró-Ciclista, para 
que esta estatal prestasse assessoria técnica visando a implnatação de infraestrutura viária. 
Normativo este trazido à baila pela própria Auditoria, cujo Grupo tinha - dentre outras 
atribuições - a de "articular os diversos órgãos públicos da administração direta e indireta da 
Prefeitura do Município de São Paulo, entre si ou com outras instituições, para estudar e 
implantar melhoramentos cicloviários e para fomentar o uso da bicicleta" (item II.b), o que 
demonstra ainda mais a existência de uma força-tarefa das unidades administrativas da 
Prefeitura em um concatenado esforço para a implementação de uma rede cicloviária. 
 
b)     Plano de Providências: 
Não apresentado pela Unidade. 
 
c)      Prazo de Implementação: 
Não apresentado pela Unidade. 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Em sua manifestação, a SPTrans elenca diversos normativos que impõem ao município uma 
atuação com vistas a expandir o sistema cicloviário, de forma integrada ao sistema de transporte 
coletivo urbano de passageiros. Assim, cita-se o estabelecimento, pelo Plano Diretor Estratégico – 
PDE, de diretriz no sentido de expansão das redes de transporte coletivo e os modos não 
motorizados. Ainda são apresentados dispositivos do PDE os quais incentivam o uso da bicicleta e 
propõem a integração entre o Sistema Cicloviário e o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros.  
 
A Entidade destaca ainda que o PDE estabelece como ação estratégica do Sistema de Transporte 
Público Coletivo a integração física e operacional com outros modos de transporte, em especial 
com o sistema cicloviário, por meio de implantação de bicicletários, permissão de embarque de 
bicicletas em veículos do sistema, priorização de travessias de pedestres, entre outras medidas.  
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Por fim, são, ainda, apresentadas pela unidade as metas estipuladas pela Prefeitura de São Paulo, 
através do plano de metas da gestão 2013-2016, as quais previam a feitura de uma rede de 400 km 
de vias cicláveis. 
 
É fato que todo esse arcabouço normativo tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana na 
cidade, por meio da promoção do uso da bicicleta e do transporte coletivo de passageiro, 
desestimulando o transporte individual motorizado. Nesse sentido, impõe-se ao poder público o 
dever de atuar para melhoria do transporte urbano público de passageiros e para a expansão da 
malha cicloviária. Não obstante, nenhum dos dispositivos apresentados pela Entidade autoriza a 
São Paulo Transporte S/A a efetuar contratações de obras para implantação de ciclovias, como o 
que ocorreu no presente caso.  
 
A Entidade destaca ainda que é responsável pelo planejamento do sistema de transporte coletivo 
público de passageiros e que tem como missão fomentar o desenvolvimento tecnológico com 
vistas ao conforto, acessibilidade e preservação do meio ambiente. Por essas razões estaria 
inserida entre as competências da empresa “toda e qualquer adequação geométrica que promova 
melhores condições de trafegabilidade ao transporte público sobre pneus.”. 
 
Não há dúvidas quanto ao papel da Empresa no que se refere ao planejamento do sistema de 
transporte coletivo público de passageiros. Isso, inclusive, foi destacado na presente constatação, 
quando foram apresentados o artigo 29 e incisos da Lei Municipal nº 13.241/2001 e o artigo 3º do 
estatuto social da Sociedade. Contudo, vale ressaltar que as citadas normas informam que a 
atuação da SP Trans se dará especificamente quanto ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros.  
 
Percebe-se que os argumentos expostos não superam a constatação apresentada por esta equipe de 
auditoria, pois, embora integrem o Sistema de Mobilidade (art. 226, incisos III e V da Lei 
Municipal 16.050/14), os sistemas de transporte coletivo e cicloviário não se confundem, nem 
possuem afinidade técnica, de modo que a necessidade de que sejam integrados não justifica a 
afronta à legislação e ao estatuto social da SPTrans. Persiste, portanto, a ausência de competência 
da Entidade para contratação de obras para implantação de ciclovias. 
 
Além disso, a Entidade informa que a execução de ações, investimentos ou programas voltados à 
futura construção, implantação e conservação de ciclovias, pela SPTrans é plenamente justificável 
dada a necessidade de integração física e operacional do Sistema Cicloviário com o Sistema de 
Transporte Público Coletivo. Tal competência, segundo a empresa, seria justificável pelo art. 29, 
inciso III, da Lei Municipal nº 13.241/01. De acordo com o mencionado dispositivo: 
 

Art. 29 - Sem prejuízo das demais atribuições expressas previstas no seu estatuto social, 
compete à São Paulo Transporte S.A, no tocante ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros: 
 
[...] 
 
III - gerenciar o Sistema de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Prefeitura do 
Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes. 
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Contrariamente ao que afirma a SPTrans, o dispositivo supracitado não concede à empresa a 
competência para o tipo de contratação apontado no presente trabalho. O texto da lei afirma que 
caberá à sociedade o gerenciamento do sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
sem prejuízos de outras competências atribuídas em seu estatuto. Nesse caso, o argumento da 
SPTrans só seria válido se tais competências fossem deferidas pelo seu estatuto, o que não se 
verifica. Assim nenhum dos dispositivos do estatuto social da empresa faz menção a este tipo de 
intervenção. No ponto em que atribui competências à sociedade, o normativo informa o seguinte:  
 

[...] Art. 3º A Sociedade tem por objeto a realização de estudos para prestação de serviços 
de planejamento, gestão e fiscalização e exploração de serviço de transporte coletivo 
urbano de passageiros, e a realização de estudos para sua exploração, nos termos da Lei 
Municipal n° 13.241, de 12 de dezembro de 2001. (grifo nosso) [...] 

 
Ou seja, as leis que conferem competências à Entidade restringem seu âmbito de atuação ao 
sistema de transporte coletivo público de passageiros, não fazendo qualquer referência a 
competência para contratação ou intervenção na malha cicloviária. 
 
Ademais, os normativos apresentados utilizam o termo integração dos sistemas para que se 
busque uma atuação conjunta, de modo que vários órgão e entidades possam trabalhar em 
sincronia, exercendo atividades compatíveis com as suas respectivas competências legais. 
Corrobora nesse sentido o disposto na Portaria Municipal nº 1.918/2006, a qual criou o “Grupo 
Executivo para Melhoramentos Cicloviários - Pró-Ciclista”. Esse normativo, conforme já 
apontado na presente constatação, detalha o papel de diversos órgão e entidades para empreender 
ações voltadas ao fomento do uso da bicicleta, com ampliação desse modal de transporte, como 
alternativa para o incremento da acessibilidade e da mobilidade da população. 
 
Nesse sentido, a portaria supracitada afirma expressamente que caberá à SPTrans, quanto a esse 
tipo de intervenção, prestar a assessoria técnica para a conexão intermodal, bem como para a 
implantação de infraestrutura cicloviária associada aos corredores de ônibus, por outro lado, o 
mesmo normativo informa que caberá à Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras – SIURB 
efetuar contratação de projetos e obras de implantação de infraestrutura cicloviária, (grifos 
nossos).  
 
Por fim, a entidade, em sua manifestação, apresenta o Decreto Municipal nº 53.803/2013, o qual 
teria lhe conferido competência para o tipo de intervenção ora contestada. Vale ressaltar que, 
embora seja prerrogativa do chefe do poder executivo, a edição de decretos, como expressão do 
poder regulamentar, não pode extrapolar o conteúdo das leis, ou seja, esses regulamentos não têm 
o condão de inovar, de forma primária, a ordem jurídica. Assim, a Administração está adstrita aos 
mandamentos legais, podendo apenas atuar como e nos limites que a lei determina, sendo que a 
inexistência de lei corresponde a um não fazer para o administrador público. Trata-se do princípio 
da legalidade, expresso na Carta Magna de 1988 e plenamente defendido de forma majoritária 
pela Jurisprudência e pela doutrina pátria. De acordo com Diógenes Gasparini:  
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“O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em 
toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo 
afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. 
Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda 
ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação.”.   

 
Além do mais, ainda que se admitisse o Decreto nº 53.803/13 como instrumento adequado à 
delegação de competência, esta poderia abranger apenas contratação de obras relacionadas com o 
transporte público de passageiros - área de atuação da SPTrans -, jamais aquelas pertinentes a 
ciclovias. Ademais, seria necessário ainda um documento de formalização dessa delegação, tendo 
em vista que o Decreto nº 53.803/13 apenas autoriza a realização da delegação. 
 
Desse modo, reforça-se que a contratação, pela SPTrans, de obras para a implantação de ciclovias 
vai de encontro ao princípio da legalidade, tendo em vista que não há, em leis municipais ou em 
seu estatuto, autorização para esse tipo de intervenção. Fica evidente que o tipo de ação 
identificada por esta equipe de auditoria extrapola as competências legais da Empresa, 
contrariando, ainda, a Portaria nº 1.918/2006, a qual detalha as responsabilidades de cada órgão ou 
entidade municipal em ações referentes ao Sistema de Transporte Cicloviário. 
 
Em vista do exposto, tem-se que as justificativas apresentadas pela SPTrans não alteram o 
entendimento dessa equipe de auditoria. De modo que atuação da Empresa extrapolou as suas 
competências legais, contrariou a legislação municipal e infringiu o princípio da Legalidade. 
 
 
CONSTATAÇÃO 02 - Enquadramento do objeto contratado nas definições de obra de 
engenharia emitidas pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, inviabilizando 
a contratação via Sistema de Registro de Preços 
 
Durante a análise dos processos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) TC-
72.000.206/15-17, TC-72.000.207/15-80 e TC-72.001.203/15-64, cujos objetos são relacionados a 
seguir, foram levantados alguns elementos que permitem a caracterização o objeto do Contrato nº 
2014/0561-01-00 como uma obra. 
 

• Objeto da TC-72.000.206/15-17: Análise do Registro de Preços para prestação de serviços 
de execução de projetos de sinalização semafórica, travessia iluminada, obras civis de 
reconfiguração geométrica e serviços complementares, com fornecimento de materiais, em 
atendimento às necessidades específicas do município de São Paulo. 

• Objeto da TC-72.000.207/15-80: Contratação oriunda da Ata de Registro de Preços nº 
CET/030/2014 para a execução de serviços de adequações geométricas nas avenidas 
Bernardino de Campos e Paulista. 

• Objeto da TC-72.001.203/15-64: Execução contratual dos serviços de adequações 
geométricas nas avenidas Paulista e Bernardino de Campos. 
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Inicialmente será apresentada a orientação técnica OT-IBR 002/2009 – Obra e Serviço de 
Engenharia do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), cujo objetivo é 
uniformizar o entendimento quanto à definição de Obra e de Serviço de Engenharia, para efeito de 
contratação pela Administração Pública. Este documento (Figura 01) define que ampliar, uma das 
ações descritas como obra de engenharia, implica em: “produzir aumento na área construída de 
uma edificação ou de quaisquer dimensões de uma obra que já exista”. 
 

Figura 01: Definição de obra pela OT-IBR 002/2009 
Fonte: IBRAOP 

 
No mesmo documento, dentro da definição de serviço de engenharia (Figura 02), conceitua a ação 
de adaptar como: “transformar instalação, equipamento ou dispositivo para uso diferente 
daquele originalmente proposto. Quando se tratar de alterar visando adaptar obras, este 
conceito será designado reforma.”.  
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Figura 02: Definição de serviço de engenharia pela OT-IBR 002/2009 

Fonte: IBRAOP 
 
 
Em seguida, destaca-se que, no processo TC 72.000.207/15-80, a Diretoria de Infraestrutura 
afirma, na folha 407, que “os Memoriais Descritivos claramente descrevem em seu item Execução 
das Obras a previsão de alargamento dos canteiros centrais das avenidas por onde serão 
executados os serviços, assim como as adequações de passeios, dos sistemas de drenagem, as 
recolocações de postes e outras interferências, e as adequações das sinalizações semafóricas, 
entre outros serviços inerentes.”. Como o alargamento do canteiro central implica 
obrigatoriamente em aumento de área construída, o que se encaixa na definição de ampliar da OT-
IBR 002/2009, consequentemente, a adequação geométrica contratada pode ser enquadrada como 
obra de engenharia pelo IBRAOP. 
 
Neste ponto, cabe ressaltar que as adequações geométricas no canteiro central da Avenida 
Paulista, não se constituíram apenas de seu alargamento, foi alterada também sua finalidade, 
transformando-o numa ciclovia. Essa mudança de uso pode ser classificada como reforma com 
base nas informações da OT-IBR 002/2009 apresentadas. 
 
Ao converter o canteiro central em ciclovia, alterou-se a concepção da estrutura, ou seja, uma 
estrutura que foi concebida para receber uma floreira, que é uma carga estática, passou a receber 
solicitações de cargas móveis (dinâmicas) ao longo de seu eixo. Assim, a estrutura passou a ser 
solicitada como um pavimento de concreto e, portanto, dimensionada como tal, conforme indica a 
análise de tensões apresentada nas folhas 809 a 813 do processo TC-72.001.203/15-64 (Anexo I). 
 
Além disso, a São Paulo Transportes S/A (SPTrans), em resposta aos questionamentos do Ofício 
SSG-GAB nº 8503/2015 do TCM-SP, folhas 169 a 172 do processo TC-72.001.203/15-64, 
menciona que não vê necessidade de incluir na cláusula de garantia dispositivos que permitem que 
a contratante se resguarde quanto a deficiências na execução de serviços, devido, além de outros 
motivos, o artigo 618 do Código Civil, que determina a garantia quinquenal das obras. 
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“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não 
propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento 
do vício ou defeito.” (grifos nossos) 

 
À vista das adequações realizadas no canteiro central, quais sejam, o alargamento do mesmo e a 
mudança de uso, acrescidas do entendimento da aplicação do artigo 618 do Código Civil nos 
serviços deste contrato, entende-se que o objeto do contrato pode ser classificado como obra. 
 
Nesse caso, vale ressaltar que a contratação de obras de engenharia não é compatível com o 
Sistema de Registro de Preços. Corroborando tal entendimento pode-se citar o Informativo de 
Licitações e Contratado nº 345 do Tribunal de Contas da União e o Informativo Jurisprudencial do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo nº 05/2016, ambos transcritos a seguir. 
 

“O sistema de registro de preços não é aplicável à contratação de obras, pelo fato de o 
objeto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3º do Decreto 
7.892/2013 e também porque, na contratação de obras, não há demandas por itens 
isolados, pois os serviços não podem ser dissociados uns dos outras.” (Acórdão nº 
980;2018 – Pleno, j. 2-5-2018) 

 
“ANÁLISE. CONTRATO.SIURB. Serviços de reforma da Central de Triagem da Usina 
São Matheus, com fornecimento de materiais e mão de obra. Realização de obra não 
prevista no objeto da Ata de RP. IRREGULAR. EFEITOS FINANCEIROS ACEITOS. 
Votação unânime.”  

“[...] constituiu-se em obra nova, exigindo projeto e, portanto, ultrapassando os 
limites de utilização do Sistema de Registro de Preços [...]” (TC nº 72-004.651.03-
68, j. 24-2-2016) 

 
a) Justificativa da Unidade:  
A Unidade, por meio dos documentos SEI nºs 025294219 e 025433704, informou: 
 

Para a execução dos serviços de adequações geométricas das Avenidas Bernardino de Campos 
e Paulista foi celebrado entre a SPTrans e o Consórcio Semafórico Paulistano apenas o 
contrato n° 2014/0561-01- 00, assinado em 02/01/2015. 

O contrato n° 2014/0561-01- 00 é oriundo da ATA de Registro de Preços n° CET/030/2014, a 
SPTrans aderiu a referida ATA com amparo do artigo 31 do Decreto Municipal n° 44.279/03, 
alterado pelo Decreto Municipal n° 51.278/10, dispõe: 

Art. 31 – A ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão nos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Paulo, inclusive o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo, pelas autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município, ainda que dela não participantes, mediante consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem. 
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Parágrafo único: caberá ao detentor da ata, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento. 

O processo licitatório para a Contratação da ATA de registro de preços foi de responsabilidade 
da CET, tendo a SPTrans apenas aderido ao seu uso, porque os serviços de Adequação 
Geométrica das Avenidas Bernardino de Campos e Paulista, faziam parte do escopo da referida 
Ata de Registro de Preços, logo serviços compatíveis com a utilização da referida ATA. 

No que se refere à adoção da Ata de Registro de Preços, pede-se licença para ser citado 
o entendimento do Departamento Judicial da Procuradoria Geral do Município - PGM/JUD, 
aposto em uma contestação nos autos do Proc. nº 1006070-95.2016.8.26.0053, cujo tema central 
é análogo ao tratado pela Controladoria no presente SEI:  

A simples extensão do serviço não é o fator preponderante para definir a impossibilidade 
da adoção do SRP, pois deve-se avaliar principalmente a complexidade dos serviços, e 
não a extensão ou os valores envolvidos. 

Os contratos versam sobre a requalificação de canteiro central para implantação da 
ciclovia. Neste sentido, foram necessários serviços de engenharia de baixa complexidade 
técnica que são serviços comuns, habituais e rotineiros, como: limpeza e preparação do 
terreno, demolição de piso, arrancamento de guias e sarjetas, escavação, abertura de 
valas, reaterro e compactação, fornecimento e instalação de guias e sarjetas, pavimento 
de concreto, recomposição, reconstrução e adequação de passeios existentes, travessias 
de pedestres, plantio, remoção de interferências, adequação de geométrico, remodelação 
das ilhas de retorno e reforma e reparação da pavimentação existente. 

[grifos não originais] 

  

Nesta toada, a Lei Municipal nº 13.278/02, que dispõe sobre normas específicas em matéria de 
licitação e contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo, estabeleceu o 
seguinte: 

  

Art. 3º - O fornecimento de materiais em geral e a prestação de quaisquer serviços, em 
ambos os casos, desde que habituais ou rotineiros, poderão ser contratados pelo sistema 
de registro de preços. 

  

Esta lei indicou ainda que o registro de preços será feito com a previsão de utilização da 
respectiva ata por todos os órgãos interessados em seu objeto (art. 5º, § 2º), salvo quando a 
contratação revelar-se antieconômica (art. 6º), sendo facultadaa realização de licitação 
específica (art. 10). Ressalta-se, ainda, que inexiste qualquer restrição ao registro de preço de 
serviços de engenharia. Daí que, ressalte-se, a Ata de Registro de Preços foi planejada e licitada 
pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, sendo a SPTrans uma de suas meras 
"caronas", pelo que quaisquer esclarecimentos a respeito do processamento ou do objeto desse 
certame deve ser dirigido pela Controladoria àquela empresa. 
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O Decreto Municipal nº 44.279/03, que regulamentou a Lei acima indicada e que vigia 
integralmente à época da ARP nº 030/2014 – antes, portanto, do advento do DM nº 
56.144/15[4] – assim preconizava: 

  

Art. 26. Poderão ser objeto de registro de preços os materiais e os serviços, considerados 
de uso habitual ou rotineiro, para os quais não se possa prever o exato quantitativo a ser 
demandado pela administração, em especial quando houver: 

I -necessidade de contratações frequentes; ou 

II - conveniência de entregas parceladas; ou 

III - necessidade de atendimento a mais de um órgão ou entidade. 

  

Conforme depreendido da manifestação de SIN/GPI (025294219), a realização das adequações 
geométrias no viários, que passaram a garantir a segurança de ciclistas, depende de rotineiros e 
habituais serviços de engenharia, daí que é natural que houvesse a necessidade de contratações 
frequentes no decorrer do andamento e da atualização desta política pública. No específico caso 
da Av. Paulista, o que se aplica por simetria aos demais logradouros que contaram com essas 
intervenções, em que o leito carroçável sofre influência de vias importantes para o transporte 
coletivo público de passageiros, a SPTrans foi instada a aderir à ARP para contratação dos 
serviços parcialmente dela constantes. O efetivo deslinde ou nascedouro de ciclovias 
caracterizadas como tal dependeram da realização de sinalização de trânsito específica, 
horizontal e vertical, a qual ficou a cargo da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET. 
Assim, realizaram-se todos os atos necessários para a utilização da ARP pela SPTrans na 
qualidade de “carona”, de acordo com a legislação pertinente e, principalmente, com 
fundamento na boa fé e nos princípios que regem a Administração Pública, para atendimento do 
interesse público almejado. 

  

No mais, os 3 apontamentos elaborados pela Auditoria da Controladoria Geral do Município 
solicitam que haja "plano de providências" e "prazo de implementação". Tendo em vista que o 
Contrato nº 2014/0561-01-00 foi celebrado com base em uma Ata de Registro de Preços regular, 
os serviços foram executados a contento, razão pela qual sobreveio o "Termo de Conclusão, 
Encerramento e Quitação" em julho de 2016, revestindo-se tal ajuste de ato jurídico perfeito, o 
que goza de proteção constitucional, tem-se que inexistem medidas a serem empreendidas por 
esta SPTrans, nem consequentemente prazo para tal. Mesmo porque os fatos em tela também 
são objeto - como dissemos anteriormente - de averiguação pelo Ministério Público do Estado 
de São Paulo e pelo Tribunal de Contas do Município, tendo a SPTrans apresentado vasta e 
consistente defesa a respeito do assunto, o que a impede de tomar providências outras, sob pena 
de esvaziamento das suas razões de fato e de direito apresentadas a esses órgãos. 

  

Ante o exposto, restituímos os autos para encaminhamento ao órgão interessado, estando o 
presente processo eletrônico apto a regular prosseguimento, nos termos da Norma e 
Procedimentos AD.SM.04. 
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b) Plano de Providências:  
Não apresentado pela Unidade 
 
c) Prazo de Implementação: 
Não apresentado pela Unidade 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Primeiramente deve-se ressaltar que o objetivo da constatação não é questionar a contratação de 
serviços de engenharia, desde que habituais e rotineiros, por meio do Registro de Preços. O intuito 
é transparecer que as adequações geométricas realizadas pela SPTrans por meio do Contrato 
2014/0561-01-00, sejam estas o alargamento do canteiro central e a alteração de funcionalidade da 
estrutura, designam-se na verdade como obra de engenharia ao se enquadrarem nas definições de 
ampliar e de reformar respectivamente na orientação técnica OT-IBR 002/2009 – Obra e Serviço 
de Engenharia do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). 
 
Em segundo lugar, o termo “adequações geométricas” é muito genérico, não sendo possível 
identificar apenas por ele, quais serviços devem ser executados, ou mesmo se são simples ou 
complexos. Diante de tal imprecisão, a análise da complexidade do que pretende ser realizado 
deve observar o objetivo final da contratação, neste caso a implantação da ciclovia, afinal uma 
obra pode ser subdividida até que seja retratada por meio de serviços, cujas descrições 
representem baixa complexidade, assim como foi realizado pela Unidade.  
 
Conforme explanado anteriormente, o conjunto das adequações geométricas descritas revela a 
contratação de uma obra de engenharia quando há um aumento de área construída, pelo 
alargamento do canteiro central, e quando há uma alteração de funcionalidade da estrutura, 
passando a mesma a ser solicitada como um pavimento. 
 
Lembrando que para a alteração de funcionalidade da estrutura foi necessário demolir a estrutura 
existente e executar uma completamente nova, que apresenta exigências específicas de um 
pavimento rodoviário, como por exemplo, espessura mínima das camadas que compõe o 
pavimento, qualidade mínima dos materiais das camadas e detalhes construtivos para garantir a 
distribuição dos esforços entre as placas de concreto. 
  
Ademais, o equívoco presente na adesão à ata de registro de preço, principal ponto rebatido pela 
unidade auditada, é uma consequência do fato de o objeto do contrato se configurar uma obra. 
  
Em vista da resposta da unidade não apresentar contra-argumentos embasados em literatura 
técnica, conclui-se que tecnicamente o objeto é enquadrado como uma obra de engenharia, não 
podendo assim ser contratado pelo regime de Registro de Preços. 
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CONSTATAÇÃO 03 - Descaracterização do objeto do contrato como serviço comum, 
impossibilitando sua contratação via Pregão. 
 
O Contrato nº 2014/0561-01-00 firmado entre a SPTrans e o Consórcio Semafórico Paulistano, 
cujo objeto é a execução de adequações geométricas nas avenidas Bernardino de Campos e 
Paulista,  é oriundo da adesão à Ata de Registro de Preço nº CET/030/2014. Esta por sua vez foi 
licitada pelo Pregão Eletrônico nº 08/14, devendo, portanto, obedecer ao Decreto Municipal nº 
46.662 de 24 de novembro de 2005, que regulamenta o pregão. 
 
O referido decreto no artigo 2º, juntamente com o parágrafo único, determina: “O pregão destina-
se à aquisição de bens e à prestação de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, em que a disputa é feita por meio de proposta e lances sucessivos em sessão pública. 
Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado.”. 
Desta definição entende-se que a descrição constante no edital é suficiente para a plena 
compreensão dos serviços a serem executados, não necessitando de maiores esclarecimentos. 
 
Divergindo desse entendimento, observa-se que no processo TC-72.001.203/15-64, consta uma 
Ata de Reunião, nas folhas 800 a 807, que define diversos elementos imprescindíveis para a 
execução dos serviços, uma vez que a descrição dos mesmos na Ata de Registro de Preço nº 
CET/030/2014 não é suficiente para a completa compreensão do que deve ser executado e como 
deve ser executado. O fato de serem necessárias mais especificações contraria tanto a afirmação 
presente na folha 408 do processo TC-72.000.207/15-80 (Figura 03), quanto o entendimento de 
serviços comuns apresentado acima. 
 

 
Figura 03: Trecho do processo TC-72.000.207/15-80 
Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

 
As definições da Ata de Reunião podem ser separadas em três grupos: características do concreto 
(Figura 04), características do pavimento (Figura 05) e desenhos de detalhes construtivos (Figura 
06). As informações, constantes nos segundo e terceiro grupos, deveriam ser apresentadas via 
projeto executivo, o que novamente inviabiliza a caracterização dos serviços como comuns. 
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Figura 04: Ata de Reunião – Características do concreto - Processo TC-72.001.203/15-64 

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
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Figura 05: Ata de Reunião – Características do pavimento - Processo TC-72.001.203/15-64 

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
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Figura 06: Ata de Reunião – Detalhes construtivos - Processo TC-72.001.203/15-64 

Fonte: Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
 
Ademais, conforme mencionado no apontamento 002, ao mudar a finalidade do canteiro central 
para ciclovia, alterou-se a concepção da estrutura, tornando-a um pavimento de concreto. Devido 
às solicitações dinâmicas ao longo de seu eixo, foi necessário realizar uma verificação do suporte 
do subleito (Anexo I). A necessidade de uma análise de tensões no solo, por si só, já demonstra 
que o serviço contratado não é compatível com a definição de serviço comum, uma vez que tal 
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análise é válida apenas para aquela localização da ciclovia, sendo que, no caso de alteração de 
local, será necessária nova avaliação de suporte do subleito. 
 
Portanto, diante da falta de especificação adequada por parte da Ata de Registro de Preços nº 
CET/030/2014, coadunada com a necessidade de uma reunião, após a assinatura do contrato, para 
definir especificações construtivas, e da singularidade da análise de tensões para o subleito, 
entende-se que os serviços contratados não podem ser considerados comuns e consequentemente 
não poderiam ser contratados via pregão. 
 
a) Justificativa da Unidade:  
A Unidade, por meio dos documentos SEI nºs 025294219 e 025433704, informou: 

Da mesma forma, a contratação via Pregão não foi de nossa responsabilidade, já que a ATA de 
Registro de Preços n° CET/030/2014, a SPTrans apenas aderiu a referida ATA e promoveu o 
contrato n° 2014/0561-01- 00 para a execução dos serviços de adequações geométricas das 
Avenidas Bernardino de Campos e Paulista. 

Ainda, a necessidade de uma análise de tensões do subleito do solo é uma prerrogativa técnica 
para garantir que o serviço de pavimento não seja subdimensionado. Este procedimento não 
demonstra que o serviço contratado não seria compatível com a definição de serviço comum, já 
que a respectiva análise é recomendada em qualquer situação. 

Ademais, conforme já explicitado por essa Superintendência Jurídica - DP/SJU em diversos 
expedientes administrativos que objetivaram responder a questionamentos do Tribunal de 
Contas do Município e também do Ministério Público do Estado de São Paulo, a SPTrans 
professa do seguinte entendimento: 

  

“Uma ciclovia como a da Avenida Paulista só nascerá – e de fato só nasce – após a 
específica sinalização capaz de identificar o trecho como sendo uma pista segregada 
voltada à circulação de ciclos. A sinalização de uma ciclovia na Avenida Paulista (com 
prolongamento na Bernardino de Campos) do modo como pretendido pela 
Administração Municipal – não poderia ter sido levada a cabo sem a execução do objeto 
da ATA de RP, as reconfigurações geométricas são elementos que se prestam à chegada 
de ciclovias. Ademais, como é sabido, existia previsão legal e expressa que possibilitava 
a utilização daquela ARP, se e quando necessário (art. 31 do DM 44.279/03; atualmente 
substituído pelo art. 24 do DM 56.144/15)” de modo que “Como é sabido, não há 
nenhuma restrição para que o ‘carona’ se utilize da ARP apenas no que lhe interessar, 
ainda mais quando os órgãos estão vinculados à mesma Administração Municipal e 
a [sic] mesma Pasta, como é o caso. A identificação do objeto a ser contratado pelo 
‘carona’ com o da ARP – no caso de um elenco tão grande de serviços registrados – 
pode ser apenas parcial, em relação aos serviços que serão efetivamente contratados. 
Não se pode admitir interpretar que a compatibilidade deve ser de todos os serviços 
registrados, principalmente quando se refere a serviços divisíveis e independentes, como 
é o caso”. 

  

Então, reiterando o que já manifestado por esta SPTrans em distintas ocasiões, esta estatal 
apenas contratou a “execução de serviços de adequações geométricas nas Avenidas Bernardino 
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de Campos e Paulista”, o que envolveu serviços comuns de engenharia para reconfiguração do 
viário, com o consequente alargamento do canteiro central, adequação de passeios, adequações 
nos sistemas de drenagem, relocação de postes e outras interferências, remoção de todo o 
entulho proveniente dos serviços executados, conforme destacado no memorial descritivo, o qual 
é Anexo do Contrato nº 2014/0561-01-00. Assim, diferentemente do que aventado pela Auditoria 
da Controladoria Geral do Município, a SPTrans não fez a implantação ou a construção da 
ciclovia, nem sequer houve a "reforma" de uma edificação, mas tão somente readequações 
geométricas para a posterior sinalização vertical, horizontal e viária, a qual foi providenciada 
pela CET. Assim, somente após o advento da apropriada sinalização do viário, a cargo da 
CET, é que foi definitivamente implantada a ciclovia da Avenida Paulista/Bernardino de 
Campos. 

 
b) Plano de Providências:  
Não apresentado pela Unidade 
 
c) Prazo de Implementação: 
Não apresentado pela Unidade 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
Assim como na constatação 002, inicia-se esta esclarecendo seu objetivo, sendo este demonstrar 
que os serviços contratados não se enquadram como comuns, o que consequentemente inviabiliza 
sua contratação via pregão. 
 
Primeiramente, observe que a unidade, em sua manifestação, se restringiu a rebater tecnicamente 
apenas a parte da análise de tensão do solo, não mencionando as demais especificações apontadas 
na ata da reunião apresentada nas Figuras 09, 10 e 11. Diante da ausência de contra argumentação 
por parte da Unidade, entende-se que existe a concordância de que eram necessárias 
especificações mais detalhadas do que as apresentadas no edital referente aos serviços realizados.  
 
Em segundo lugar, realmente a análise de tensões do subleito é uma prerrogativa técnica para 
garantir que o pavimento seja adequadamente dimensionado, porém esta análise é necessária para 
a execução de novos pavimentos ou de recapeamentos, não sendo exigida, a priori, nos casos de 
adequação de sinalização ou execução de passeios e canteiros centrais. 
 
Ademais, concorda-se com o fato de que as sinalizações vertical, horizontal e viária sejam 
essenciais para a implantação da ciclovia, porém desconsiderar os serviços que antecederam a 
reconfiguração da sinalização no caso da ciclovia em análise, principalmente quando a etapa 
demandou verificações de suporte do subleito, definição das características do pavimento e do 
concreto, além de desenhos e detalhes construtivos, não compatíveis com a definição de serviços 
comuns, é inaceitável, uma vez que o surgimento da ciclovia engloba o conjunto de todos os 
serviços necessários para sua composição física e operacional. 
 
Portanto, diante do apresentado, a equipe de auditoria mantém o entendimento que o conjunto dos 
serviços realizados não se configuram como serviços comuns, seja devido à necessidade de 
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diversas especificações adicionais dos serviços, seja pela necessidade de dimensionamento do 
pavimento. Ao não restar dúvidas quanto a este enquadramento, destaca-se o equívoco do uso da 
Ata de Registro de Preço adotada, pois esta foi licitada via Pregão. 
 
 
 
São Paulo, 07 de julho de 2020.  
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ANEXO I – ANÁLISE DE TENSÕES DO SUBLEITO 
APRESENTADA NO PROCESSO TC-72.001.203/15-64 
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Análise de Tensões do Subleito - TC-72.001.203/15-64 (Folha 809) 
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Análise de Tensões do Subleito - TC-72.001.203/15-64 (Folha 810) 
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Análise de Tensões do Subleito - TC-72.001.203/15-64 (Folha 811) 
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Análise de Tensões do Subleito - TC-72.001.203/15-64 (Folha 812) 
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Análise de Tensões do Subleito - TC-72.001.203/15-64 (Folha 813) 

 


