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São Paulo, 10 de setembro de 2018. 

 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS 

Belo Horizonte - MG 

 

Prezados Senhores, 

 

Esse documento cumpre com a etapa 1 (Planejamento das Atividades), atividade 
referente à proposta de agenda detalhada (proposta de agenda incluindo 
cronograma para apresentação dos relatórios), conforme cronograma físico 
financeiro básico previsto no Anexo II da Concorrência n.º 2017/002, processo 
01.167062.17.28, bem como Anexo II (pg. 26) do Contrato de prestação de 
serviço, que entre si celebraram a BHTRANS e a empresa Maciel Consultores. 

Utilizamos como premissa para estipulação de datas a contagem de prazos 
sempre a partir da emissão de ordem de serviço, iniciando-se a contagem 
excluindo o dia da emissão da ordem de serviço e incluindo o do vencimento, tal 
como é previsto na regra geral, de natureza processual prevista no artigo 224 do 
Código de Processo Civil Brasileiro. Os prazos aqui propostos consideram 
também a entrega completa de documentos solicitados pela Maciel Consultores, 
sempre no formato, conteúdo e prazos estipulados.  

Entregamos uma versão preliminar deste documento (Etapa 1 – Planejamento 
das Atividades) no dia 14 de maio de 2018,  cumprindo a data programada e que 
a partir das considerações da BHTRANS e da necessidade de troca da nossa 
equipe a versão final foi entregue em 10 de agosto de 2018, não havendo 
prejuízo para o desenvolvimento dos trabalhos.  

 

 

MACIEL CONSULTORES S/S 
2CRC RS-004773/O-0 T SP 

Shaila Santos da Silva 
1CRC RJ 095.707/O-7 
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Relatório da visita de reconhecimento 

 

A empresa Maciel Consultores Ltda. S/S no presente relatório apresenta os 
dados e informações coletadas para a programação definitiva dos trabalhos, 
demonstrando seu entendimento quanto ao objeto do contrato firmado entre 
BHTRANS e Maciel Consultores.  

Os Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus nas 
Redes de Transportes e Serviços (RTS) foram concedidos por um prazo de 20 
anos, por meio de licitação realizada pelo Município de Belo Horizonte – 
Concorrência Pública n.º 131/2008, a 4 concessionários: (i) Consórcio Pampulha 
(com 12 empresas operadoras), (ii) Consórcio BHLeste (com 9 empresas 
operadoras), (iii) Consórcio Dez (com 10 empresas operadoras) e (iv) Consórcio 
Dom Pedro II (com 9 empresas operadoras). No total, o sistema possui 40 
empresas operadoras.  

O conjunto de linhas que compõem os serviços foi dividido em quatro RTS – 
Rede de Transportes e Serviços correlacionados cabendo a operação de cada 
rede a um dos consórcios de empresas relacionados no parágrafo anterior. 
(conforme item 3.2 e 3.3 do contrato firmado entre BHTRANS  e Maciel 
Consultores para o presente serviço). 

A remuneração das concessionárias é constituída pelas receitas tarifárias, 
receitas suplementares, receitas alternativas e receitas complementares e 
acessórias, conforme definição descrita abaixo:  

I. Receitas tarifárias: compreendem as receitas oriundas da venda de 
passagens, seja ela em dinheiro ou em crédito eletrônico; 
 

II. Receitas Alternativas: abrangem as receitas oriundas da comercialização 
de mídia, seja ela por sancas, traseira total (TT), janela traseira exclusiva 
(JTE), janela traseira (JT), painéis e etc.; 
 

III. Receitas Complementares e Acessórias: oriundas da venda de créditos 
eletrônicos vencidos e não revalidados, ou seja, créditos não utilizados 
pelos usuários e/ou vencidos, taxas cobradas para carga a bordo e na 
venda de cascos de cartões eletrônicos; e 
 

IV. Receitas Suplementares: proveniente do Serviço Suplementar, relativa à 
taxa de prestação de serviços acordados entre os permissionários e o 
TRANSFÁCIL, operador do SBE, e a CBTU (Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos). 
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Relatório da visita de reconhecimento 

Que o gerenciamento para utilização dos espaços publicitários, incluindo o 
correspondente ao painel traseiro dos ônibus, é realizado pelas concessionárias, 
conforme cláusula 12.4 do 2º aditivo do contrato de concessão. É prevista a 
possibilidade de utilização para publicidade institucional, na forma definida pelo 
Poder Concedente ou pela BHTRANS, até 20% dos espaços, engenhos e mídias 
destinados a veicular publicidade, tais como ônibus, lojas, cartões, postos e 
equipamentos de vendas e demais instalações sob responsabilidade da 
concessionária.  

O contrato de concessão prevê a contribuição a um fundo denominado Fundo 
Garantidor do Equilíbrio Econômico-Financeiro (FGE) e corresponde a um valor 
equivalente a 1% da receita operacional bruta obtida pelas concessionárias. O 
objetivo do fundo é assegurar, em situações emergenciais, o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, sem a necessidade de realinhamento dos 
preços das tarifas. Para utilização dos recursos depositados no FGE, há 
exigência de anuência do Poder Concedente. O FGE é administrado, gerido e 
representado pelo administrador do fundo.  

O modelo de reajuste anual da tarifa é baseado na aplicação de fórmula 
paramétrica representativa da participação relativa e da variação de preços de 
cinco grandes itens de custo. Há a adoção de índices oficiais e específicos de 
inflação anual para cada grande item de custo. 

É previsto na cláusula 22.1 do contrato de concessão que a cada quatro anos 
contados do início da operação dos serviços, o Poder Concedente realizará 
processo de revisão tarifaria com o objetivo de repassar ao valor da tarifa os 
ganhos de produtividade obtidos pela concessionária. Os ganhos de 
produtividade serão apropriados em 50% pela concessionária e 50% serão 
apropriados pela tarifa (subcláusula 22.4 do contrato de concessão).  

Os custos do sistema são revistos em situações eventuais, quando há 
necessidade de estudos de impacto econômico decorrente de alteração no 
sistema que suscitem possibilidades de desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. A cada quatro anos, conforme previsão contratual, é realizado processo 
de revisão tarifária que tem por objetivo o repasse ao valor da tarifa de possíveis 
ganhos de produtividade conquistados pelas concessionárias.  

Como já informado, a fórmula paramétrica acompanha a variação anual dos 
preços dos cinco itens de custo de maior relevância na prestação do serviço.  

Conforme fórmula paramétrica prevista no sexto termo aditivo dos contratos de 
concessão, atualmente vigente, os itens de custo de maior relevância são: (i) 
óleo diesel (25% no peso de índice de reajuste); (ii) rodagem – pneus, câmaras, 
recapagem (5% no peso de índice de reajuste); (iii) veículos – ônibus (20% no 



 

 

 
7 

 

Relatório da visita de reconhecimento 

peso de índice de reajuste); (iv) mão de obra (45% no peso de índice de 
reajuste); (v) despesas administrativas (5% no peso de índice de reajuste). 

 A fórmula paramétrica, com o Po atualizado, conforme disposto no 6º termo 
aditivo dos contratos de concessão é a seguinte: 

Pc = Po x [ 0,25 x (ODi / ODo)  + 0,05 x (ROi / ROo) + 0,20 x (VEi / VEo) + 0,45 
x (MOi / MOo) + 0,05 x (DEi / DEo) ] 

Sendo: 

Pc = Preço da tarifa calculada. 

Po = Preço das tarifas vigentes em 29 de dezembro de 2014, multiplicada pelo 
Coeficiente de Reequilíbrio dos Contratos referente à 2ª Revisão dos Contratos 
(CRC2) e definido em 1,1027 (um inteiro e mil e vinte e sete décimos de 
milésimos). 

ODi = Preço médio para grandes consumidores do Óleo Diesel S10 no Município 
de Belo Horizonte, disponibilizado pela ANP / Brasil – Diesel (Agência Nacional 
do Petróleo / Levantamento de preços praticados – Mensal Resumo II – 
Município – Preço Distribuidora - Preço Médio), relativo ao mês de novembro 
anterior à data de reajuste. 

ODo = Preço médio para grandes consumidores do Óleo Diesel S10 no 
Município de Belo Horizonte, disponibilizado pela ANP / Brasil – Diesel (Agência 
Nacional do Petróleo / Levantamento de preços praticados – Mensal Resumo II 
– Município – Preço Distribuidora -  Preço Médio), relativo ao mês de novembro 
de 2014. 

ROi = Número índice de rodagem, FGV / Custo Nacional da Construção Civil e 
Obras Públicas / Obras Hidrelétricas – Pneu – Coluna 25, código 159991, relativo 
ao mês novembro anterior à data de reajuste. 

ROo = Número índice de rodagem, FGV / Custo Nacional da Construção Civil e 
Obras Públicas / Obras Hidrelétricas – Pneu – Coluna 25, código 159991, relativo 
ao mês novembro de 2014. 

VEi = Número índice de veículo, FGV / IPA – DI – Série Especial - Ônibus, 
composto pelos índices chassis com motor para ônibus e carrocerias para 
ônibus, código 14109, relativo ao mês novembro anterior à data de reajuste. 

VEo = Número índice de veículo, FGV / IPA – DI – Série Especial - Ônibus, 
composto pelos índices chassis com motor para ônibus e carrocerias para 
ônibus, código 14109, relativo ao mês novembro de 2014. 

MOi = Número índice do INPC, utilizado para reajuste de mão de obra, relativo 
ao mês novembro anterior à data de reajuste. 
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Relatório da visita de reconhecimento 

MOo = Número índice do INPC, utilizado para reajuste de mão de obra, relativo 
ao mês novembro de 2014. 

DEi = Número índice do INPC, utilizado para reajuste de outras despesas, 
relativo ao mês novembro anterior à data de reajuste. 

DEo = Número índice do INPC, utilizado para reajuste de outras despesas, 
relativo ao mês novembro de 2014. 

Para cada grupo tarifário, o valor de Po corresponde à tarifa vigente. 

Os índices de variação de preços adotados são calculados e divulgados 
periodicamente por instituições como Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Agência Nacional de 
Petróleo - ANP.  

Conforme estipulado em contrato de concessão, as concessionárias deverão 
prestar os serviços satisfazendo as condições de pontualidade, regularidade, 
continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, universalidade, segurança, 
conforto, higiene, cortesia e modicidade das tarifas.  

O contrato de concessão prevê em sua cláusula 14.7 a constituição de um 
Consórcio Operacional, que foi denominado TRANSFÁCIL. Conforme se verá 
adiante, o TRANSFÁCIL tem como principal função a comercialização de cartões 
e créditos eletrônicos, além da responsabilidade pela arrecadação dos 
respectivos valores. O Consórcio Operacional deve manter permanentemente a 
BHTRANS informada a respeito de seus fornecedores. O TRANSFÁCIL possui 
papel de agente de liquidação, responsável pela custódia e distribuição dos 
valores apurados entre as concessionárias, o Poder Concedente (Prefeitura de 
Belo Horizonte) e o FGE.   

São riscos assumidos pela concessionária e não ensejarão a revisão do contrato 
os seguintes fatos: 

(i) não obtenção do retorno econômico previsto na proposta comercial por força 
de fatores distintos dos previstos nas subcláusulas 19.1 e 19.2; 

(ii) variação da demanda dos usuários pelos serviços em proporções distintas 
das previstas nos estudos prévios desenvolvidos pelo Poder Concedente; 

(iii) constatação superveniente de erros ou omissões em suas propostas ou nos 
levantamentos que as subsidiaram, inclusive aqueles divulgados pelo Poder 
Concedente; 

(iv) a destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à concessão e de 
suas receitas; 

(v) a manutenção da segurança dos usuários; 
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(vi) a ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

(vii) ocorrência de greves de empregados das concessionárias ou a interrupção 
ou falha no fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados; 

(viii) a variação das taxas de câmbio; 

(ix) incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e 
criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos serviços; 

(x) os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações 
judiciais movidas por ou contra terceiros; 

(xi) os riscos decorrentes da contratação de financiamentos; 

(xii) os riscos decorrentes de eventual incapacidade da indústria nacional em 
fornecer-lhe os bens e insumos necessários à prestação dos serviços; 

(xiii) a redução do valor residual dos bens vinculados à concessão; 

(xiv) a redução ou não realização das receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados; 

(xv) a superveniência do regulamento dos serviços; 

(xvi) os atrasos decorrentes de problemas na fluidez do trânsito no Município; 

(xvii) as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na 
organização operacional e programação dos serviços realizados pela 
concessionária. 

A revisão tarifária está disposta na subcláusula 22 dos contratos de concessão 
e prevê o repasse ao valor da tarifa dos ganhos de produtividade obtidos pela 
Concessionária, entendido como ganhos de produtividade, entre outros: 

(i) redução dos custos na prestação dos serviços, fruto da racionalização da 
operação e da instalação do SITBus; 

(ii) rendimentos financeiros derivados da venda antecipada de direitos de 
viagem; 

(iii) rendimentos financeiros derivados da gestão de recursos custodiados pelo 
agente de liquidação; 

(iv) receitas originadas de convênios e da venda de produtos, dados ou serviços 
explorados por meio da infra-estrutura e plataformas do SITBus; 

(v) receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários em mídia, 
eletrônica ou não, em ônibus, lojas, cartões, postos e equipamentos de vendas 
e demais instalações sob responsabilidade da concessionária; 
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Relatório da visita de reconhecimento 

(vi) receitas oriundas da exibição e distribuição de informações em sistemas de 
áudio e vídeo, celulares, modens, dispositivos de comunicação, totens 
eletrônicos ou quaisquer outros mecanismos de transmissão ou recepção;  

(vii) receitas oriundas de parecerias com financeiras, operadoras de crédito, 
bancos, agentes financeiros, operadoras de telecomunicações e redes de varejo. 

Existe a 6ª alteração contratual do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo 
de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte. São signatários do 
documento o Consórcio Pampulha, Consórcio BHLeste, Consórcio Dez, 
Consórcio Dom Pedro II. O Consórcio operacional possui endereço na Rua 
Aquiles Lobo, 504, 10º andar, Bairro Floresta, Belo Horizonte – MG.  

Que o Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros Por Ônibus 
do Município de Belo Horizonte, designado pelo nome fantasia TRANSFÁCIL 
tem por objetivo atender às condições estabelecidas no “Contrato de concessão 
do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus”, firmado 
pelos consórcios vencedores da Concorrência pública n° 131/2008 com o 
Município de Belo Horizonte. Tem como obrigações comuns a prestação 
daqueles serviços, e, em especial, as seguintes atribuições: 

(i) constituição e administração do Fundo Garantidor do Equilíbrio (FGE); 

(ii) contratação de instituição financeira para gestão dos recursos do FGE; 

(iii) implantação, operação, manutenção e custeio do sistema inteligente de 
transporte (SITBus); e 

(iv) comercialização e/ou distribuição aos usuários dos cartões inteligentes de 
passagens, dos cartões de vale-transporte, dos cartões de benefícios e dos 
créditos eletrônicos de qualquer ordem e/ou por qualquer mídia ou sistema, 
responsabilizando-se pela arrecadação dos respectivos valores, bem como 
pelas demais atividades próprias do agente comercializador; 

O TRANSFÁCIL desempenha, de forma exclusiva, as funções de agente de 
liquidação, e tem como competência: 

(i) custódia e administração dos valores arrecadados com a comercialização dos 
cartões inteligentes de passagens, cartões de vale-transporte, cartões de 
benefícios e dos créditos eletrônicos; 

(ii) transferência às concessionárias dos valores oriundos da utilização de 
créditos nas suas respectivas RTS(s); 

(iii) transferência à Companhia Brasileira de Trans Urbanos – CBTU dos valores 
relativos ao convênio de repartição de tarifas integradas; 
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(iv) transferência aos prestadores do serviço suplementar do transporte público 
dos valores oriundos da utilização de créditos eletrônicos nos seus veículos; 

(v) transferência ao Município de Belo Horizonte e à BHTRANS, conforme o 
caso, dos valores referentes ao recolhimento de impostos, multas contratuais, 
pagamento do custo de gerenciamento operacional – CGO, valores de outorga 
inadimplidos, prêmios de seguro não pagos pelas concessionárias e demais 
descontos legais ou contratuais eventualmente existentes; 

(vi) transferência ao FGE da receita a ele destinada pelo “contrato de concessão 
do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus” e 

(vii) promover a repartição da receita total arrecadada pelo conjunto das redes e 
transporte de serviços – RTS. 

Ainda conforme 6ª alteração contratual do TRANSFÁCIL, a participação de cada 
uma das consorciadas integrantes das concessionárias nos direitos e obrigações 
do consórcio operacional é apurada mensalmente de acordo com a receita 
operacional bruta auferida por cada consorciada no mês imediatamente anterior, 
calculada com base na metodologia de redistribuição de receita. Por receita 
operacional bruta, se entende como a remuneração a qual faz jus cada 
consorciada, conforme metodologia de redistribuição de receita, calculada com 
base em planilha de custos fixada pelas concessionárias, critério de 
produtividade e desempenho operacional, já incluídos todos os impostos, taxas, 
CGO (Custo de Gerenciamento Operacional), contribuição para o FGE.  

Que cabe à Consorciada Líder a representação da Concessionária perante o 
Poder Concedente e a BHTRANS, dispondo de poderes para dar quitação, 
transigir, firmar ou modificar acordos e dispor ou renunciar a direitos, sempre em 
conformidade com as deliberações previamente aprovadas pelas consorciadas, 
integrantes das concessionárias.  

Cada sociedade consorciada, em seus próprios livros, faz a contabilização do 
recebimento de sua receita e do pagamento dos custos do consórcio (conforme 
previsto na subcláusula 7.1 da 6ª Alteração Contratual do Consórcio Operacional 
do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo 
Horizonte). O Consórcio, por sua vez, informa às consorciadas, ao final de cada 
mês, o valor de todos os custos e despesas referentes ao Consórcio (conforme 
previsto na subcláusula 7.2 da 6ª Alteração Contratual do Consórcio Operacional 
do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo 
Horizonte).  

Que as receitas do consórcio operacional compreendem receitas comuns: 
rendimentos financeiros derivados da venda antecipada de direitos de viagem; 
rendimentos financeiros derivados da gestão de recursos custodiados na 
qualidade de agente de liquidação; receitas originadas de convênios e da venda 
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de produtos, dados ou serviços explorados por meio da infraestrutura e 
plataformas do SITBus; receitas oriundas da comercialização de espaços 
publicitários em mídia, eletrônica ou não, em ônibus, lojas, cartões, postos e 
equipamentos de vendas e demais instalações sob responsabilidades das 
consorciadas integrantes das concessionárias; receitas oriundas da exibição e 
distribuição de informações em sistemas de áudio e vídeo, celulares, modens, 
dispositivos de comunicação, totens eletrônicos ou quaisquer outros 
mecanismos de transmissão ou recepção; receitas oriundas de parcerias com 
financeiras, operadoras de crédito, agentes financeiros, operadoras de 
telecomunicações e redes de varejo; outras receitas alternativas, 
complementares e acessórias inerentes aos serviços públicos de transporte 
coletivo por ônibus e decorrentes de projetos associados ou de outras atividades 
empresariais (tudo conforme previsto nas subcláusulas 8.1 e 8.1.1 da 6ª 
Alteração Contratual do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de 
Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte)  

As receitas comuns são partilhadas, em periodicidade definida pelo consórcio 
operacional, entre as consorciadas integrantes das concessionárias, 
proporcional à receita operacional bruta a que faz jus cada consorciada no mês 
de competência, conforme metodologia de redistribuição de receita. 

As receitas individualizadas das consorciadas integrantes das concessionárias 
corresponde à receita operacional bruta calculada conforme metodologia de 
redistribuição de receita, no prazo e condições estipulados entre as 
consorciadas.  

Que os custos e despesas do consórcio operacional compreendem todos 
aqueles necessários para o regular desempenho de suas atribuições e são 
partilhados entre as consorciadas integrantes das concessionárias, em 
periodicidade definida pelo consórcio operacional, proporcional à receita 
operacional bruta a que faz jus cada consorciada no mês de competência, 
conforme também a metodologia de redistribuição de receita (tudo conforme 
previsto na subcláusula 8.2 da 6ª Alteração Contratual do Consórcio Operacional 
do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo 
Horizonte).   

Que na liquidação das operações de comercialização dos cartões inteligentes 
de passagens, cartões de vale-transporte, cartões de benefícios e dos cartões 
eletrônicos, o consórcio operacional promove dedução, a partir das receitas 
comuns e individualizadas a serem repassadas às consorciadas de um 
percentual para o FGE – Fundo Garantidor de Equilíbrio (conforme previsto na 
subcláusula 8.3 da 6ª Alteração Contratual do Consórcio Operacional do 
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte). 
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O Edital de Concorrência Pública 131/2008 estabelece requisitos mínimos para 
a prestação dos serviços de transporte público de passageiros. Os requisitos 
mínimos abrangem estrutura física/equipamentos de garagens, especificação de 
ônibus, especificações mínimas da prestação do serviço e quantitativos mínimos 
para o SITBus.  

No que tange aos requisitos mínimos referentes à estrutura física/equipamentos 
de garagens, está previsto: 

(i) garagem e pátios de estacionamento que comportem a frota necessária à 
operação de cada RTS. 

(ii) pavimentação de toda a área da garagem, sendo o pátio revestido com blocos 
de concreto intertravados, paralelepípedo, asfalto ou concreto; 

(iii) oficinas do tipo aberta, com valas de manutenção; 

(iv) escritório com padrão de acabamento comum para construções comerciais; 

(v) área de recepção ou guarita, com fechamento através de portão ou cancela; 

(vi) projetos e instalações, em conformidade com as posturas e regulamentações 
municipais, especialmente o Código e Obras e a Lei de Uso do Solo; 

(vii) obediência à legislação ambiental do município de Belo Horizonte; 

(viii) o leiaute e as instalações das garagens devem ter tratamento adequado, de 
modo a evitar transtornos de ruído, gases e dejetos às áreas circunvizinhas; 

(ix) caso a empresa tiver mais de uma garagem/pátio de estacionamento, todos 
deverão ser dotados de estrutura de lavagem de veículos, bomba de 
abastecimento, e sistema de coleta e transmissão de dados relativos ao SITBus, 
conforme os pré-requisitos previstos no Anexo VIII e regulamento dos serviços. 

Também há previsão de requisitos mínimos ligados a equipamentos, sistemas 
informatizados e rede de comunicação de dados. Todas as garagens devem ter 
implementados os sistemas informatizados e de comunicação de dados do 
SITBus, que atendam as funcionalidades descritas no Anexo VIII do Edital e no 
Regulamento dos Serviços.  

Quanto aos ônibus, há requisitos mínimos também, sendo previsto 
características gerais dos veículos a serem admitidos na prestação dos serviços 
de transporte e os principais atendimentos às legislações vigentes. Todos os 
ônibus do transporte coletivo deverão: 

(i) atender ao Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN; 

(ii) atender às Resoluções do CONMETRO; 
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(iii) atender à legislação ambiental – CONANA; 

(iv) atender à legislação de acessibilidade, incluindo as Normas Técnicas da 
ABNT; 

(v) atendimento aos manuais e regulamentos da BHTRANS; 

(vi) descarga posicionada para cima, conforme Lei Municipal 4.495/1986; 

(vii) atendimento as normas e legislações que tratam de reserva de espaço e 
assentos; 

(viii) atendimento às demais legislações pertinentes a veículos de transporte 
público. 

Os requisitos mínimos relacionados às características dos veículos a serem 
utilizados na prestação dos serviços de transporte coletivo são:  

(i) todos os veículos deverão ser equipados com equipamentos e sistemas 
eletrônicos necessários ao pleno funcionamento do SITBus, conforme 
especificações contidas no Edital de Concorrência e regulamento dos serviços; 

(ii) roleta homologada pela BHTRANS; 

(iii) tacógrafo eletrônico digital; 

(iv) bancos estofados; 

(v) dispositivo para reboque na parte dianteira; 

(vi) painel traseiro liso que possibilite a fixação de adesivos; 

(vii) pneu radial; 

(viii) porta do lado esquerdo, nas linhas em que o embarque e desembarque for 
junto ao canteiro central.  

(ix) degrau adicional na porta dianteira, acionado juntamente com a abertura da 
porta, com o objetivo de reduzir a altura do primeiro degrau do chão; 

(x) abafadores de ruído nas saídas de ar dos freios e das portas, nos veículos 
novos; 

(xi) leiaute interno e externo conforme manuais de padronização visual de 
ônibus, emitidos pela BHTRANS e disponibilizado às concessionárias na 
assinatura dos contratos;  

(xii) predisposição para instalação de equipamentos eletrônicos, conforme 
especificação vigente a época.  
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Há requisitos mínimos ligados às características dos veículos por tipo de serviço 
(troncal/estruturante; diametral/radial, semi-expresso, perimetral; alimentador ou 
circular local; circular área central; vilas e favelas).  

Outras exigências relacionadas aos veículos são existentes e importantes, tais 
como: 

(i) idade média do veículo: a frota de cada concessionária deverá possuir idade 
média de 4 anos e 6 meses ou a idade média de sua proposta técnica. É admitido 
que haja variação acima da idade média de até doze meses, por um período 
máximo de seis meses, a cada três anos do prazo de vigência do contrato. A 
idade média da frota que compõe cada linha poderá variar no máximo em um 
ano em relação a idade média da frota da concessionária. Os veículos 
articulados e biarticulados poderão ter até 12 anos de uso e não serão 
computados no cálculo da vida útil média do contrato. Veículos leves terão vida 
útil de no máximo 7 anos e não serão computados no cálculo da vida útil média 
do contrato. Demais veículos terão vida útil de 10 anos. É considerado para 
cálculo da idade média o ano de fabricação da carroceria.  

Há também requisitos e especificações mínimas da prestação do serviço, para 
que haja especificação ou dimensionamento de uma linha de ônibus, e os 
procedimentos a serem observados pelas concessionárias quando da 
proposição de alteração de linhas existentes ou de criação de novos 
atendimentos. Entre os parâmetros e conceitos para esse fim há: (i) demanda 
manifesta, (ii) apuração de demanda, (iii) variação temporal da demanda 
(sazonalidade), (iv) demanda transportada, (v) períodos de pico, (vi) área útil ou 
área livre de movimentação de passageiros, (vii) taxa de ocupação, (viii) 
capacidade nominal do veículo, (ix) ocupação do trecho, (x) ocupação crítica da 
viagem, (xi) índice de ocupação por capacidade.  

O produto principal do dimensionamento de uma linha de ônibus é o quadro de 
horários. O processo, preferencialmente computacional, deverá embasar o 
método do fluxo de passageiros por minuto. O dimensionamento de linha se dá 
por meio do: (i) fluxo médio de passageiros, (ii) dimensionamento de linhas, (iii) 
tempo de viagem, (iv) índice de renovação, (v) demanda de projeto, (vi) 
intervalos máximos, (vii) origem de dados, (viii) quadro de horários em períodos 
de baixa demanda.  

Para alteração de itinerários há necessidade de proposta previamente entregue 
a BHTRANS, obedecendo normas, prazos e fluxos estabelecidos pela 
BHTRANS no regulamento dos serviços e atendendo às necessidades tais 
como: (i) garantia de acessibilidade, respeitando no máximo, no plano, de 600 
metros de caminhamento a pé pelo usuário, (ii) itinerários deverão obedecer 
preferencialmente a menor distância entre seus destinos finais. Itinerários na 
área central somente poderão ser alterados com aprovação da BHTRANS.  
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A criação ou alteração de linhas poderá ser proposta pelas concessionárias, 
conforme condições estabelecidas no edital e regulamento dos serviços.  

A oferta deverá se adequar ao crescimento da demanda, em conformidade com 
os critérios, níveis de serviço e condicionantes estabelecidos em edital e 
regulamento dos serviços, considerando o aspecto ligado ao crescimento da 
demanda e crescimento pontual da demanda.  

As concessionárias deverão fornecer, por meio do consórcio operacional, toda a 
estrutura, equipamentos, softwares, treinamentos e demais itens necessários ao 
funcionamento do SITBus.  

Os contratos de concessão vigentes definem a Taxa Interna de Retorno (TIR) 
como a forma de avaliar o equilíbrio econômico-financeiro. A subcláusula 19.1.1 
dispõe que “somente caberá REVISÃO DO CONTRATO nos casos em que a 
ocorrência dos fatos indicados na subcláusula 19.1 resultar em variação do fluxo 
de caixa projetado do empreendimento, de modo a reduzir ou majorar a TIR 
declarada pela concessionária em sua PROPOSTA COMERCIAL”.  

O fluxo de caixa das concessões, necessário para o cálculo da TIR, deverá 
abranger todos os custos, receitas e investimentos suficientes para a prestação 
dos serviços concessionados, em regime de eficiência, durante todo o prazo de 
vigência dos contratos de concessão.   

Que a Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a rentabilidade interna de um 
investimento, devendo esta ser comparada com a Taxa Mínima de Atratividade, 
com intuito de se verificar a potencialidade de um projeto. A TIR é a taxa na qual 
o Valor Presente Líquido (VPL) dos fluxos de caixa, positivos e negativos, do 
empreendimento, durante todo o período projetivo é equivalente a zero.  

A TIR se trata de um indicador relativo ao volume de investimentos realizados, 
não apontando o ganho esperado para o empreendimento. Quanto maior este 
indicador, visto isoladamente, melhor será a atratividade do empreendimento 
aos seus investidores. Com base na TIR, há facilidade na interpretação dos 
resultados e a condição de não ser necessária a fixação de uma taxa de 
desconto.  

A TIR declarada nas propostas comerciais dos consórcios concessionários é de 
8,95% (oito vg. noventa e cinco por cento).  

A Contratada Maciel Consultores terá, dentre seus serviços a serem prestados, 
que avaliar a Taxa Interna de Retorno (TIR) das concessões, a partir de custos, 
receitas e investimentos apurados mês a mês durante toda a vigência dos 
contratos, individualmente para cada concessionária e em conjunto para todo o 
sistema de transporte público coletivo e convencional de passageiro por ônibus 
de Belo Horizonte, demonstrando o respectivo impacto na tarifa, conforme 
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previsto na cláusula primeira, 1.1, “a” do contrato de prestação e serviços 
celebrado por BHTRANS  e Maciel Consultores.  

Ainda conforme o contrato mencionado no parágrafo anterior, a TIR será 
calculada para cada concessionária e para o conjunto de concessionárias, a 
partir da construção de fluxo de caixa que indique, mês a mês, a discriminação 
de todos os custos, receitas e investimentos pertinentes à prestação dos 
serviços durante todo o período de concessão (item 2.3.1 do referido contrato).  

Conforme previsto em contrato firmado entre BHTRANS e Maciel Consultores, 
os dados de produção serão fornecidos pela BHTRANS à contratada e são 
constituídos basicamente por: viagens ofertadas, quilometragem percorrida, 
frota empenhada, número e estrutura de garagens das consorciadas, 
equipamentos do SITBUS, entre outros. Que essas informações serão 
repassadas à Maciel Consultores por meio dos relatórios gerenciais mensais 
produzidos pela Gerência de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia 
(GCETT), extrações do sistema informatizado BH03 que é alimentado pelo Mapa 
de Controle Operacional (MCO) oriundo das informações extraídas diariamente 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE). (item 2.3.2.6 do contrato 
mencionado).  

A Maciel Consultores também deverá realizar, junto aos fornecedores dos 
diversos insumos, pesquisa de preços por atacado, dos referidos insumos para 
grandes consumidores. Também poderão ser requisitados às concessionárias, 
por meio da BHTRANS, documentos fiscais que comprovem os valores das 
compras realizadas. (item 2.3.2.7 do contrato mencionado).  

Conforme contrato firmado entre a BHTRANS e a Maciel Consultores, esta terá 
acesso, por meio de sua equipe técnica, em qualquer época, às concessionárias, 
podendo requisitar informações e esclarecimentos que permitam aferir a correta 
execução desta prestação de serviços. Caso sejam necessários outros tipos de 
informação, ficará a critério da BHTRANS fazer a solicitação às concessionárias 
e ao TRANSFÁCIL. (cláusula 4.1 do contrato entre BHTRANS e Maciel 
Consultores). 

No intuito de organizar os trabalhos e entendimentos, sempre que a Maciel 
Consultores quiser ter acesso ou contatar qualquer concessionária ou 
TRANSFÁCIL, primeiro fará contato por correio eletrônico com a BHTRANS, 
informando a data que fará contato, objeto do contato e quem fará o contato por 
parte da Maciel Consultores. Por sua vez, a BHTRANS tomará as medidas 
necessárias para o agendamento do contato e informará para a Maciel 
Consultores a confirmação da disposição por parte dos Concessionários ou 
TRANSFÁCIL.   
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Conforme subcláusula 4.2.1 (contrato entre BHTRANS e Maciel Consultores), a 
BHTRANS disponibilizará os seguintes dados oriundos de seu controle: (i) total 
mensal de passageiros registrados por tipo, viagens realizadas, receita tarifaria 
auferida com tarifas em dinheiro e em créditos eletrônicos; (ii) receitas mensais 
brutas e líquidas apuradas com a venda de mídias publicitárias associadas à 
prestação dos serviços; (iii) total mensal de créditos eletrônicos gerados, 
comercializados e não utilizados pelos usuários (iv) total mensal de cartões 
comercializados nas diversas vias e valores apurados com a venda dos casos; 
(v) total mensal da venda de créditos eletrônicos da carga a bordo com os 
respectivos valores apurados com a taxa associada; (vi) arquivos eletrônicos 
com informações dos MCO processados pela BHTRANS.  

A equipe técnica da Maciel Consultores terá acesso, em qualquer época, às 
concessionárias, podendo requisitar informações e esclarecimentos que 
permitam aferir a correta execução da prestação de serviços. (subcláusula 4.1 
do contrato firmado entre BHTRANS e Maciel Consultores).  

Ainda conforme o contrato mencionado no parágrafo anterior, em sua 
subcláusula 4.2.2, a BHTRANS formalizará aos agentes envolvidos, dentro dos 
limites contratuais existentes, todas as solicitações de informações e 
esclarecimentos que permitam aferir a correta execução da prestação de 
serviços da Maciel Consultores. Em sendo necessários outros tipos de 
informação, ficará a critério da BHTRANS fazer a solicitação às concessionárias 
e ao TRANSFÁCIL. A título exemplificativo, poderão ser requisitadas 
informações tais como (i) receitas relativas à prestação de serviços prestados 
pelo TRANSFÁCIL ao METROBH; (ii) receitas relativas à prestação de serviços 
prestados pelo TRANSFÁCIL aos permissionários do Serviço de Transporte 
Suplementar de Passageiros.  

Esse é o relatório contendo as informações pertinentes para a programação 
definitiva dos trabalhos.   
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Prezados Senhores, 

 

Esse documento cumpre com a etapa 1 (Planejamento das Atividades), atividade 
referente à proposta de agenda detalhada (proposta de agenda incluindo 
cronograma para apresentação dos relatórios), conforme cronograma físico 
financeiro básico previsto no Anexo II da Concorrência n.º 2017/002, processo 
01.167062.17.28, bem como Anexo II (pg. 26) do Contrato de prestação de 
serviço, que entre si celebraram a BHTRANS e a empresa Maciel Consultores. 

Utilizamos como premissa para estipulação de datas a contagem de prazos 
sempre a partir da emissão de ordem de serviço, iniciando-se a contagem 
excluindo o dia da emissão da ordem de serviço e incluindo o do vencimento, tal 
como é previsto na regra geral, de natureza processual prevista no artigo 224 do 
Código de Processo Civil Brasileiro. Os prazos aqui propostos consideram 
também a entrega completa de documentos solicitados pela Maciel Consultores, 
sempre no formato, conteúdo e prazos estipulados.  

Na reunião realizada no dia 14 de junho de 2018 entra a BHTRANS e a Maciel 
Consultores foram repactuadas as datas de entrega dos itens 1.7.1.1, 1.7.2.1, 
1.7.3.1.1 e 1.7.4.1.1. Nesta reunião ficou estabelecido que as datas 
intermediárias do cronograma poderão ser repactuadas desde que não interfiram 
na data final do trabalho, que é 24/10/2018. Vide ata no anexo I deste relatório.
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 Proposta de agenda (incluindo cronograma para apresentação dos 
relatórios) – Revisado em 03/07/2018 

WBS Atividades Responsável Entregas/ 
Marcos 

1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E DE VERIFICAÇÃO 
INDEPENDENTE 

 
qua 09/10/19 

1.1 Assinatura do contrato Ambos ter 17/04/18 

1.2 Emissão da Ordem de Serviço – Fase 1 (etapa 1 e etapa 2) BHTRANS sex 27/04/18 

1.3 Emissão da Ordem de Serviço – Fase 2 BHTRANS seg 23/07/18 

1.4 Emissão da Ordem de Serviço – Fase 3 BHTRANS sex 10/08/18 

1.5 Emissão da Ordem de Serviço – Fase 4  BHTRANS sex 24/08/18 

1.6 Etapa 1 – Planejamento das atividades – 2%  qui 14/06/18 

1.6.1 
Visita de reconhecimento com o objetivo de coletar dados e 
obter as informações necessárias para a programação 
definitiva dos trabalhos.  

MACIEL seg 14/05/18 

1.6.1.1 

Obter via BHTRANS dados referentes ao sistema de transportes, 
resultantes do processamento das informações oriundas do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e consolidados no Mapa 
de Controle Operacional (COM). 

MACIEL qua 09/05/18 

1.6.1.2 
Relatório com dados e informações coletadas para a programação 
definitiva dos trabalhos – 0,5% 

MACIEL seg 14/05/18 

1.6.2 Estipulação de cronograma  qui 14/06/18 

1.6.2.1 
Proposta de agenda detalhada (incluindo cronograma para 
apresentação dos relatórios) – 0,5% 

MACIEL seg 14/05/18 

1.6.2.2 
Ata de reunião de início dos trabalhos para apresentação e 
validação da programação de trabalho, agenda e cronograma – 
1% 

MACIEL seg 14/05/18 

1.6.2.3 Revisão da agenda detalhada MACIEL qui 14/06/18 

1.7 
Fase 1 / Etapa 2: Prestação de serviços de auditoria independente 
contábil - 25% 

 sex 31/08/18 

1.7.1 
Auditoria das receitas incorridas na prestação dos serviços de 
transporte por cada um e pelos 4 Consórcios Concessionários  

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.1.1 
a) Relatório com a verificação das receitas, mês a mês, incorridas 
na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias - 5% 

MACIEL sex 27/07/18 
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WBS Atividades Responsável Entregas/ 
Marcos 

1.7.1.1.1 

Minuta do relatório de avaliação de receitas, mês a mês, incorridos  
na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

MACIEL ter 17/07/18 

1.7.1.1.2 

Retorno da minuta do relatório de avaliação de receitas, mês a 
mês, incorridos  na prestação dos serviços por cada uma das 
quatro concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

BHTRANS seg 23/07/18 

1.7.1.1.3 

Entrega do relatório final de avaliação de receitas, mês a mês, 
incorridos na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.2 
Auditoria dos custos incorridos na prestação dos serviços de 
transporte por cada um e pelos 4 Consórcios Concessionários  

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.2.1 
b) Relatório com a verificação dos custos, mês a mês, incorridos 
na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias - 5% 

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.2.1.1 

Minuta do relatório de avaliação dos custos, mês a mês, incorridos 
na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

MACIEL ter 17/07/18 

1.7.2.1.2 

Retorno da minuta do relatório da avaliação dos custos, mês a 
mês, incorridos na prestação dos serviços por cada uma das 
quatro concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

BHTRANS seg 23/07/18 

1.7.2.1.3 

Entrega do relatório final de avaliação dos custos, mês a mês, 
incorridos na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.3 
Auditoria dos investimentos incorridos na prestação dos 
serviços de transporte por cada um e pelos 4 Consórcios 
Concessionários, e pelo TRANSFÁCIL  

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.3.1 

c) Relatório com a verificação dos investimentos, mês a mês, 
incorridos na prestação dos serviços por cada uma das quatro 
concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL - 5% 

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.3.1.1 

Minuta do relatório de avaliação de receitas, custos e investimentos, 
mês a mês, incorridos  na prestação dos serviços por cada uma das 
quatro concessionárias, pelo conjunto dos 4 Consórcios e pelo 
TRANSFÁCIL 

MACIEL ter 17/07/18 
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WBS Atividades Responsável Entregas/ 
Marcos 

1.7.3.1.2 

Retorno da minuta do relatório de avaliação de receitas, custos e 
investimentos, mês a mês, incorridos  na prestação dos serviços por 
cada uma das quatro concessionárias, pelo conjunto dos 4 
Consórcios e pelo TRANSFÁCIL 

BHTRANS seg 23/07/18 

1.7.3.1.3 

Entrega do relatório final de avaliação de receitas, custos e 
investimentos, mês a mês, incorridos na prestação dos serviços por 
cada uma das quatro concessionárias, pelo conjunto dos 4 
Consórcios e pelo TRANSFÁCIL 

MACIEL sex 27/07/18 

1.7.4 
Avaliação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações 
Financeiras  

MACIEL sex 10/08/18 

1.7.4.1 
d) Relatório com a análise detalhada dos respectivos Balanços 
Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras - 4% 

MACIEL sex 10/08/18 

1.7.4.1.1 
Minuta do relatório com a análise detalhada dos respectivos 
Balanços Patrimoniais e das Demonstrações Financeiras das quatro 
concessionárias e TRANSFÁCIL 

MACIEL qua 01/08/18 

1.7.4.1.2 
Retorno da minuta do Relatório com a análise detalhada dos 
respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações 
Financeiras das quatro concessionárias e TRANSFÁCIL 

BHTRANS ter 07/08/18 

1.7.4.1.3 
Entrega do relatório final Relatório com a análise detalhada dos 
respectivos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações 
Financeiras das quatro concessionárias e TRANSFÁCIL 

MACIEL sex 10/08/18 

1.7.5 
Relatório final da Auditoria independente contábil e financeira 
das 4 (quatro) CONCESSIONÁRIAS e do TRANSFÁCIL 
abrangendo os exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016.  

MACIEL sex 31/08/18 

1.7.5.1 

e) Produção de relatório crítico confrontando os custos, receitas e 
investimentos efetivamente auditados pela Contratada com os 
custos, receitas e investimentos efetivamente informados pelas 
Concessionárias à BHTRANS - 6% 

MACIEL sex 31/08/18 

1.7.5.1.1 

Minuta do relatório crítico confrontando os custos, receitas e 
investimentos efetivamente auditados pela Contratada com os 
custos, receitas e investimentos efetivamente informados pelas 
Concessionárias à BHTRANS 

MACIEL ter 21/08/18 

1.7.5.1.2 

Retorno da minuta do relatório crítico confrontando os custos, 
receitas e investimentos efetivamente auditados pela Contratada 
com os custos, receitas e investimentos efetivamente informados 
pelas Concessionárias à BHTRANS 

BHTRANS seg 27/08/18 

1.7.5.1.3 Entrega do relatório final crítico confrontando os custos, receitas e 
investimentos efetivamente auditados pela Contratada com os 

MACIEL sex 31/08/18 
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custos, receitas e investimentos efetivamente informados pelas 
Concessionárias à BHTRANS 

1.8 
Fase 2 / Etapa 3: Apuração do Demonstrativo de Resultado (DRE), 
do Índice de Produtividade Total de Fatores e do Fator X - 10% 

MACIEL ter 04/09/18 

1.8.1 
a) Relatório com a apuração do Demonstrativo de Resultado 
(DRE) dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 de cada Consórcio 
Concessionário e para os 4 em conjunto - 5% 

MACIEL ter 04/09/18 

1.8.1.1 
Minuta do relatório com a apuração do Demonstrativo de Resultado 
(DRE) dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 de cada Consórcio 
Concessionário e para os 4 em conjunto 

MACIEL 

 
ter 28/08/18 

1.8.1.2 
Retorno da minuta do relatório com a apuração do Demonstrativo de 
Resultado (DRE) dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 de cada 
Consórcio Concessionário e para os 4 em conjunto 

BHTRANS sex 31/08/18 

1.8.1.3 
Entrega do relatório final com a apuração do Demonstrativo de 
Resultado (DRE) dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 de cada 
Consórcio Concessionário e para os 4 em conjunto 

MACIEL ter 04/09/18 

1.8.2 
b) Relatório com a apuração do Índice de Produtividade Total de 
Fatores e do Fator X de cada Consórcio Concessionário e para 
os 4 em conjunto - 5% 

MACIEL ter 04/09/18 

1.8.2.1 
Minuta do Relatório com a apuração do Índice de Produtividade Total 
de Fatores e do Fator X de cada Consórcio Concessionário e para os 
4 em conjunto 

MACIEL ter 28/08/18 

1.8.2.2 
Retorno da minuta do relatório com a apuração do Índice de 
Produtividade Total de Fatores e do Fator X de cada Consórcio 
Concessionário e para os 4 em conjunto 

BHTRANS sex 31/08/18 

1.8.2.3 
Entrega do relatório final com a apuração do Índice de Produtividade 
Total de Fatores e do Fator X de cada Consórcio Concessionário e 
para os 4 em conjunto 

MACIEL ter 04/09/18 

1.9 

Fase 2 / Etapa 4: Construção do fluxo de caixa das concessões, 
mês a mês para o período de 20 anos de vigência dos contratos, e 
obtenção da TIR, considerando-se tanto cada Concessionária 
isoladamente quanto o conjunto delas - 30% 

MACIEL seg 08/10/18 

1.9.1 
a) Relatório detalhado demonstrando e justificando o fluxo de 
caixa e cálculo da TIR e os respectivos cálculos das TIR de cada 
concessionária isoladamente e das 4 em conjunto 

MACIEL seg 08/10/18 

1.9.1.1 
Minuta do relatório detalhado demonstrando e justificando o fluxo de 
caixa e cálculo da TIR e os respectivos cálculos das TIR de cada 
concessionária isoladamente e das 4 em conjunto 

MACIEL qua 03/10/18 
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1.9.1.2 
Retorno do relatório detalhado demonstrando e justificando o fluxo de 
caixa e cálculo da TIR e os respectivos cálculos das TIR de cada 
concessionária isoladamente e das 4 em conjunto 

BHTRANS e 
MACIEL 

sex 05/10/18 

1.9.1.3 
Entrega do relatório final detalhado demonstrando e justificando o 
fluxo de caixa e cálculo da TIR e os respectivos cálculos das TIR de 
cada concessionária isoladamente e das 4 em conjunto 

MACIEL seg 08/10/18 

1.9.2 

b) Entrega do fluxo de caixa em planilha EXCEL, ou similar, com 
todas as fórmulas, comentários e lançamentos detalhados 
visíveis e editáveis, e indicação do cálculo da TIR e do respectivo 
impacto na tarifa, de forma a propiciar o total entendimento de 
todo o trabalho realizado 

MACIEL qua 03/10/18 

1.10 
Fase 3 / Etapa 5: Padronização do Plano de Contas para as 
Concessionárias e para as empresas que as compõem - 5% 

MACIEL ter 16/10/18 

1.10.1 
Apresentação da proposta de padronização do plano de contas 
das CONCESSIONÁRIAS, das empresas que as compõe, e do 
TRANSFÁCIL sob a forma de Manual (em meio físico e eletrônico) 

MACIEL ter 16/10/18 

1.10.1.1 
Minuta da apresentação da proposta de padronização do plano de 
contas das CONCESSIONÁRIAS, das empresas que as compõe, e do 
TRANSFÁCIL sob a forma de Manual (em meio eletrônico) 

MACIEL seg 08/10/18 

1.10.1.2 

Retorno da minuta da apresentação da proposta de padronização do 
plano de contas das CONCESSIONÁRIAS, das empresas que as 
compõe, e do TRANSFÁCIL sob a forma de Manual (em meio 
eletrônico) 

BHTRANS sex 12/10/18 

1.10.1.3 
Entrega da apresentação da proposta de padronização do plano de 
contas das CONCESSIONÁRIAS, das empresas que as compõe, e do 
TRANSFÁCIL sob a forma de Manual (em meio físico e eletrônico) 

MACIEL ter 16/10/18 

1.11 
Fase 4 / Etapa 6: Auditoria e Avaliação dos atuais controles das 
concessões realizados pela BHTRANS e pelo Poder Concedente - 
10% 

MACIEL qui 18/10/18 

1.11.1 

Relatório detalhado sobre a auditoria realizada nos processos e 
procedimentos utilizados pela BHTRANS para as verificações e 
controle das concessões, contemplando análise de sua pertinência e 
atendimento às necessidades de controle das obrigações contratuais, 
apontando possíveis deficiências e as respectivas melhorias de 
procedimentos, em especial acerca dos seguintes itens:  

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.1.1 
Dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, procedimentos de 
importação e processamento diário dos dados operacionais e 
financeiros; 

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.1.2 Procedimentos relativos às anuências contratuais;  MACIEL qua 10/10/18 
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1.11.1.3 Controle das receitas extra tarifárias;  MACIEL qua 10/10/18 

1.11.1.4 
Fiscalização dos serviços envolvendo a apuração e emissão de 
autos de infração;  

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.1.5 
Avaliação das obrigações contratuais, tanto do Poder Concedente 
quanto das Concessionárias; 

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.1.6 
Procedimentos para acompanhamento de balanços e 
demonstrações de resultados das Concessionárias;  

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.1.7 
Verificação da aderência da fórmula paramétrica à realidade atual 
dos custos envolvidos na concessão 

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.2 

Minuta do relatório detalhado sobre a auditoria realizada nos 
processos e procedimentos utilizados pela BHTRANS para as 
verificações e controle das concessões, contemplando análise de 
sua pertinência e atendimento às necessidades de controle das 
obrigações contratuais, apontando possíveis deficiências e as 
respectivas melhorias de procedimentos, em especial acerca dos 
itens 1.11.1.1 ao 1.11.1.7 

MACIEL qua 10/10/18 

1.11.3 

Retorno da minuta do relatório detalhado sobre a auditoria realizada 
nos processos e procedimentos utilizados pela BHTRANS para as 
verificações e controle das concessões, contemplando análise de 
sua pertinência e atendimento às necessidades de controle das 
obrigações contratuais, apontando possíveis deficiências e as 
respectivas melhorias de procedimentos, em especial acerca dos 
itens 1.11.1.1 ao 1.11.1.7 

BHTRANS seg 15/10/18 

1.11.4 

Entrega do relatório final detalhado sobre a auditoria realizada nos 
processos e procedimentos utilizados pela BHTRANS para as 
verificações e controle das concessões, contemplando análise de 
sua pertinência e atendimento às necessidades de controle das 
obrigações contratuais, apontando possíveis deficiências e as 
respectivas melhorias de procedimentos, em especial acerca dos 
itens 1.11.1.1 ao 1.11.1.7 

MACIEL qui 18/10/18 

1.12 Etapa 7 – Finalização das atividades - 10%  qua 31/10/18 

1.12.1 
Reunião final para apresentação e validação dos trabalhos pelas 
Diretorias Responsáveis - 5% 

AMBOS qua 17/10/18 

1.12.2 
Relatório Final consolidando o escopo global do trabalho com 
todos os resultados apurados, versões finais de todos os 
relatórios e parecer da auditoria. - 5% 

MACIEL qua 24/10/18 

1.12.2.1 
Relatório Final consolidando o escopo global do trabalho com todos 
os resultados apurados, versões finais de todos os relatórios e 
parecer da auditoria.  

MACIEL qua 17/10/18 
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1.12.2.2 
Retorno do relatório Final consolidando o escopo global do trabalho 
com todos os resultados apurados, versões finais de todos os 
relatórios e parecer da auditoria. 

BHTRANS seg 22/10/18 

1.12.2.3 
Entrega do Final consolidando o escopo global do trabalho com todos 
os resultados apurados, versões finais de todos os relatórios e 
parecer da auditoria. 

MACIEL qua 24/10/18 

1.12.3 Aceite dos trabalhos pela BHTRANS. BHTRANS 
Até qua 

31/10/18 

1.13 
Etapa 8 – Reuniões de Acompanhamento e Apresentação dos 
Trabalhos - 8% 

 qua 07/08/19 

1.13.1 
Reuniões quinzenais de apresentação da evolução dos trabalhos, 
bem como para validação de metodologias e esclarecimento de 
dúvidas - 2% 

 qua 24/10/18 

1.13.1.1 1ª Reunião AMBOS qui 14/06/18 

1.13.1.2 2ª Reunião AMBOS ter 03/07/18 

1.13.1.3 3ª Reunião AMBOS ter 17/07/18 

1.13.1.4 4ª Reunião AMBOS ter 31/07/18 

1.13.1.5 5ª Reunião AMBOS ter 14/08/18 

1.13.1.6 
6ª Reunião – Discussão sobre metodologias para estudos e 
projeções 

AMBOS qui 16/08/18 

1.13.1.7 7ª Reunião AMBOS ter 28/08/18 

1.13.1.8 8ª Reunião AMBOS qua 12/09/18 

1.13.1.9 9ª Reunião AMBOS qua 26/09/18 

1.13.1.10 10ª Reunião AMBOS seg 08/10/18 

1.13.1.11 11ª Reunião AMBOS qua 17/10/18 

1.13.1.12 12ª Reunião AMBOS qua 24/10/18 

1.13.2 
Realização de até 6 reuniões em datas a serem agendadas pela 
BHTRANS - 6% 

 qua 07/08/19 

1.13.2.1 1ª Reunião - 1% AMBOS qua 12/12/18 

1.13.2.2 2ª Reunião - 1% AMBOS qua 30/01/19 

1.13.2.3 3ª Reunião - 1% AMBOS qua 20/03/19 
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1.13.2.4 4ª Reunião - 1% AMBOS qua 08/05/19 

1.13.2.5 5ª Reunião - 1% AMBOS qua 19/06/19 

1.13.2.6 6ª Reunião - 1% AMBOS qua 07/08/19 

1.14 Término da Vigência do contrato   qua 09/10/19 
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3. Apresentação inicial dos trabalhos - Ata de 
reunião de início dos trabalhos para 
apresentação e validação da programação de 
trabalho, agenda e cronograma 
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Ata de Reunião de início dos trabalhos 

No dia 8 de maio de 2018, das 9 horas até às 12 horas e das 14 horas até às 17 
horas, foi realizada a reunião denominada “Visita de reconhecimento”, com o 
objetivo de coletar dados e obter informações necessárias para a programação 
definitiva dos trabalhos. 

No dia 9 de maio de 2018, das 10 horas até às 12 horas e das 14 horas até às 
17 horas, houve a continuação da reunião denominada “Visita de 
reconhecimento”, com o objetivo de coletar dados e obter informações 
necessárias para a programação definitiva dos trabalhos. 

Ambas as reuniões ocorreram na sede da BHTRANS- Empresa de Transporte e 
Trânsito de Belo Horizonte S. A., na Avenida Eng. Carlos Goulart, 900, Buritis – 
CEP 30455-902 – Belo Horizonte – MG. 

Participaram da reunião do dia 8 de maio de 2018, os senhores Daniel Marx 
Couto, Diretor da BHTRANS; Sérgio Luís Ribeiro de Carvalho, Superintendente 
de Transporte Público; Adilson Elpídio Daros, Gerente de Controle, Estudos 
Tarifários e Tecnologia; Ana Flávia Miranda, Auditora Sênior da Maciel 
Consultores S/S; Angelito Dornelles da Rocha, Account Manager da Maciel 
Consultores S/S. 

Participaram da reunião do dia 9 de maio de 2018, o senhor Adilson Elpídio 
Daros, Gerente de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia; Ana Flávia 
Miranda, Auditora Sênior da Maciel Consultores S/S; Angelito Dornelles da 
Rocha, Account Manager da Maciel Consultores S/S. 

Em reuniões, foi manifestado inicialmente pelos representantes da BHTRANS 
da importância da auditoria e da importância de que todo o andamento da 
prestação de serviço fosse feita com toda a transparência e profissionalismo.  

Que a BHTRANS estará sempre à disposição para quaisquer solicitações, 
requerimentos e dúvidas, além de ter sido colocado à disposição amplo acesso 
às instalações das consorciadas e BHTRANS para questões ligadas à prestação 
de serviço da auditoria. 

A BHTRANS efetuou uma apresentação a equipe da Maciel Consultores  
explanando sobre os serviços da BHTRANS e sobre o funcionamento do 
transporte público no Município de Belo Horizonte, cujos comentários 
resumidamente são apresentados a seguir:  

Que existem o Consórcio Pampulha, Consórcio BHLeste, Consórcio Dez, 
Consórcio Dom Pedro II, e que esses 4 consórcios, por força dos contratos de 
concessão, criaram o consorcio operacional denominado TRANSFÁCIL. 

Foi informado que as receitas do consórcio operacional compreendem:  
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Ata de Reunião de início dos trabalhos 

 Receitas: tarifárias: oriundas da venda de passagens, seja ela em dinheiro 
ou em crédito eletrônico; 

 Alternativas: oriundas da comercialização de mídia, seja ela por sancas, 
traseira externa, painéis e etc.; 

 Complementares e Acessórias: oriundas da venda de crédito eletrônicos 
vencidos e não revalidados, taxas cobradas para carga a bordo e na 
venda de cascos de cartões eletrônicos; 

 Suplementares: relativa à taxa de prestação de serviços pagos pelos 
permissionários do Suplementar e Metrô ao TRANSFÁCIL, operador do 
SBE; 

 Aplicações Financeiras: consideração de que o caixa gerado pelos 
consórcios ao longo da concessão seja aplicado até o momento de sua 
distribuição aos sócios. 
 

Que os custos e despesas do consórcio operacional compreendem todos 
aqueles necessários para o regular desempenho de suas atribuições. As regras 
de funcionamento estão descritas no respectivo contrato social. 

Que na liquidação das operações de comercialização dos cartões inteligentes 
de passagens, cartões de vale-transporte, cartões de benefícios e dos cartões 
eletrônicos, o consórcio operacional promove dedução, a partir das receitas 
comuns e individualizadas a serem repassadas às consorciadas de um 
percentual para o FGE – Fundo Garantidor de Equilíbrio. 

Que a licitação 131/2008 possui prazo de 20 anos, que a remuneração é com 
base na TIR contratual, que o planejamento operacional é por parte da 
concessionária, que o reajuste tarifário é por meio de uma fórmula paramétrica, 
que o planejamento estratégico é realizado pela BHTRANS e Prefeitura 
Municipal, que há necessidade de cumprimento de requisitos de qualidade, que 
o controle de oferta obedece a horários, lotação e cobertura espacial. 

Que a BHTRANS controla e fiscaliza a operação dos serviços (oferta 
programada x realizada) e o cumprimento dos padrões de qualidade; e, aplica 
penalidades segundo o Regulamento. 

Que para manter o equilíbrio contratual, há previsão de revisão do contrato 
(sempre que ocorrer situações previstas na cláusula 19) para aferição e 
manutenção do equilíbrio econômico da concessão (TIR de 8,95%). 

Também há previsão de revisão tarifária quadrienal (conforme cláusula 22), e 
repasse de ganhos de produtividade. 

Que há um Fundo Garantidor do Equilíbrio dos Contratos de Concessão – FGE 
que corresponde a 1% da receita tarifária.  

Que há requisitos mínimos para a frota. 
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Ata de Reunião de início dos trabalhos 

Que os grandes itens de custo definidos na formula paramétrica contratual são: 
pessoal (45%), combustível (25%), veículo (20%), despesas administrativas 
(5%) e rodagem (5%). 

Foi informado que as partes terão direito à revisão do contrato em decorrência 
de determinados fatos definidos nos contratos de concessão à seguir elencados: 
modificação unilateral do contrato ou dos requisitos mínimos, imposta pelo poder 
concedente; alteração na ordem tributária, ressalvado imposto incidente sobre a 
renda ou lucro; variação extraordinária dos custos dos serviços; ações ou 
omissões ilícitas do Poder Concedente; redução de custos da concessionária, 
decorrente de incentivos de qualquer gênero, oferecidos por entes da Federação 
ou entidades integrantes de sua administração indireta. Que a revisão do 
contrato somente caberá nos casos em que a ocorrência dos fatos indicados 
resultar em variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento, de modo 
a reduzir ou majorar a TIR declarada pela concessionária em sua proposta 
comercial. 

Que o Fundo Garantidor de Equilíbrio será destinado única e exclusivamente ao 
pagamento de indenizações devidas ou tituladas pela concessionária ou pelo 
Poder Concedente em razão da Revisão do Contrato ou de sua extinção. 

Que a revisão tarifária é feita por quadriênio (2012, 2016, 2020 e 2024), com o 
intuito de repassar à tarifa os ganhos de produtividade. 

Que os fluxos de caixa das concessões correspondem, basicamente, em: 

Receitas: tarifárias: oriundas da venda de passagens, seja ela em dinheiro ou 
em crédito eletrônico (97,50%); Alternativas: oriundas da comercialização de 
mídia, seja ela por sancas, traseira externa, painéis e etc. (0,75%); 
Complementares e Acessórias: oriundas da venda de crédito eletrônicos 
vencidos e não revalidados, taxas cobradas para carga a bordo e na venda de 
cascos de cartões eletrônicos (1,50%); Suplementares: relativa à taxa de 
prestação de serviços pagos pelos permissionários do Suplementar e Metrô ao 
TRANSFÁCIL, operador do SBE (0,22%); Aplicações Financeiras: consideração 
de que o caixa gerado pelos consórcios ao longo da concessão seja aplicado até 
o momento de sua distribuição aos sócios (0,03%). 

Custos: Pessoal de Operação (45,57%); Combustível (20,83%); Despesas 
Administrativas (15,89%); Peças e Acessórios (7,91%); Garagem (3,21%); 
Rodagem (2,77%); Seguros/IPVA (1,12%); SBE (0,98%); Lubrificantes (0,92%); 
Outros (0,8%). 

As informações supracitadas foram extraídas da apresentação efetuada pela 
BHTRANS e a fonte utilizada pela mesma foi o relatório de verificação 
independente efetuado pela auditoria anterior.  
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Ata de Reunião de início dos trabalhos 

Que será necessário que a auditoria verifique/apure possíveis receitas que 
podem ser captadas pelas concessionárias ou são captadas e se são informadas 
à BHTRANS. 

Foi informado a existência do DECRETO Nº 47.338, de 12 de janeiro de 2018 
que trata da desoneração do ICMS sobre o óleo diesel e consequente impacto 
na redução de custos. 

Foi informado que haverá redução da carga horária dos agentes de bordo e que 
estes já não circulam mais nos horários noturnos, domingos e feriados, havendo 
a consequente redução de gastos com a folha de pagamento. Também foi 
informado que o salário do motorista é majorado em 20% nas horas trabalhadas 
sem agente de bordo. 

Em relação a especificação de veículos foi informado da publicação do Decreto 
16.568/2017 que define todos os novos veículos deverão ser equipados com ar 
condicionado e suspensão a ar. 

Foi explanado sobre a política tarifária e os descontos, gratuidades e reduções 
de tarifas ocorridas.  

Foi estipulado que todas as solicitações por parte da auditoria serão feitas para 
a BHTRANS e que esta fará intermediação das solicitações para as 
concessionárias. Contudo, caso queira a auditoria, esta poderá fazer quaisquer 
solicitações às concessionárias diretamente, sempre informando a BHTRANS, e 
até mesmo visitas às mesmas. 

Foi acordado que até o dia 16 de maio de 2018, os auditores enviarão a relação 
de documentos a serem fornecidos pela BHTRANS e concessionários para início 
dos trabalhos das próximas fases. 

Ficou acordado que todas as solicitações, requerimentos e informações, quando 
feitas à BHTRANS, serão feitas diretamente para o Sr. Adilson Elpidio Daros 
pelo correio eletrônico elpidio@pbh.gov.br . 
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Ata de Reunião de início dos trabalhos 

Assinatura dos participantes: 

 

BHTRANS   
   

Daniel Marx Couto 
Diretor da BHTRANS 

 Sérgio Luís Ribeiro de Carvalho 
Superintendente de Transporte Público 

   

Adilson Elpídio Daros 
Gerente de Controle, Estudos Tarifários e 
Tecnologia 

  

   
   
MACIEL CONSULTORES   
   

Angelito Dornelles da Rocha 
Account Manager da Maciel Consultores S/S. 

 Ana Flávia Miranda 
Auditora Sênior da Maciel Consultores S/S 
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ANEXO I



 
 
 

 

 
 
 

Maciel Auditores, uma sociedade 
simples, brasileira e firma 
membro do Grupo Maciel®. 

 

Maciel Auditores, a Brazilian 
entity and a member firm of the 
Maciel® Group 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2018 

 

Reunião Quinzenal – Auditoria Independente Contábil e 
Financeira das 04 Concessionárias de Transporte Coletivo de 

Belo Horizonte 

 

 

Presentes: 

Account Manager da Maciel Consultores: Angelito Dornellas da Rocha. 

Auditores da Maciel Consultores: Adriana Monteiro, Ana Flávia 

Miranda, Janaina Boaventura e Lilian Matsuba. 

Representantes BHTRANS: Celio Freitas Bouzada, Josué Valadão, 
Daniel Couto, Adilson Elpídio, Reinaldo Avelar Drumond e Thiago 
Tartaglia de Souza. 

Representantes SETRABH: Joel Jorge Paschoalin. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de junho de 2018 iniciou-se a reunião quinzenal da 
auditoria independente Contábil e Financeira das 4 Concessionárias de 
Transporte Público de Belo Horizonte. 

O Sr. Celio iniciou a reunião demonstrando a preocupação em relação ao prazo 
para realização do trabalho, que já está apertado. O prefeito é sistematicamente 
cobrado pela auditoria nas empresas de transporte público, um dos objetos de 
sua campanha, e automaticamente cobra da BHTRANS o andamento do 
trabalho para que seja entregue no prazo acordado. O Sr. Celio ressaltou que 
esse não é um trabalho no qual a auditoria irá apenas apresentar os resultados; 
este trabalho terá um grande impacto para a sociedade, pois irá afetar as tarifas.  

O Sr. Celio mencionou que é preciso entender a importância e a visibilidade que 
esse trabalho trará para a Maciel Consultores e para equipe da BHTRANS. A 
equipe da BHTRANS está representada por um grupo de acompanhamento 
interno e externo. O segundo será composto por 7 (sete) vereadores, 2 (dois) 
membros da sociedade civil organizada, 2 (dois) representantes de setores 
privados e um convite para o Ministério Público, que ainda não manifestou. O Sr. 
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Celio mencionou que este trabalho tem especificidades que vão além das 
técnicas de auditoria e projeções. Os resultados dos trabalhos executados serão 
disponibilizados na internet para o público. 

O Sr. Angelito propôs que a cada etapa de trabalho concluída seja realizada uma 
apresentação dos resultados apurados. Na oportunidade, o mesmo informou que 
recebeu e-mail da imprensa solicitando entrevistas ou notícias sobre esse 
trabalho. Os Srs. Josué Valadão e Celio informaram que esses assuntos sobre 
imprensa deverão ser direcionados para BHTRANS. A Assessoria de 
Comunicação da BHTRANS analisará a pertinência das solicitações, os 
objetivos dos jornalistas e quando tiver certeza da informação e/ou 
esclarecimento, fará a divulgação. O Sr. Celio mencionou que, caso a BHTRANS 
tenha dúvidas técnicas, recorrerá à Maciel Consultores para obtenção dos 
esclarecimentos necessários antes de qualquer divulgação. Ressaltou ainda que 
os integrantes da equipe não devem dar entrevista sobre o assunto para 
imprensa. 

O Sr. Josué Valadão revisitou o cronograma e ressaltou o atraso no cumprimento 
do mesmo. 

O Sr. Angelito informou sobre a documentação (itens 5 e 6 da pauta) que foi 
solicitada e recebida em 4 CDs. Ele informou que é impossível realizar o trabalho 
sem estar com 100% da documentação solicitada em mãos e que está 
analisando os CDs entregues. Após a reunião ele irá elaborar uma relação da 
documentação faltante e como deverá ser o formato de entrega. 

O Sr. Daniel citou todas as datas de envio de documentos e informou que a cada 
envio a BHTRANS perguntou se a documentação está de acordo ou se há 
dúvidas que precisavam ser esclarecidas. Porém, a BHTRANS não teve nenhum 
retorno e então entendeu estar tudo de acordo. 

O Sr. Angelito informou que 2 (dois) dias após o envio da documentação 
retornará para dar uma posição. 

O Sr. Daniel ressaltou a importância de melhorar a comunicação para não afetar 
a realização do trabalho. 

O Sr. Angelito apresentou o cronograma com novas datas propostas, de forma 
que a entrega do relatório final seria em 30/11/2018. Não foi aceita essa data, 
ficando mantida a data acordada em contrato para 24/10/2018. O Sr. Celio 
ratificou que poderiam ser revisadas as datas das primeiras entregas, porém sem 
alterar a data final. 

Na discussão das novas datas, a Maciel Consultores informou que conseguiria 
entregar os produtos (itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3) – Custos, Receitas e 
Investimentos no dia 17/07/2018. A auditora Srta. Ana Flávia informou que não 
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recebeu toda documentação referente aos custos, dentre outras. O fiscal do 
contrato, Sr. Adilson Elpídio, ressaltou que enviou os documentos solicitados, 
mas, se os auditores não retornarem informando se tem algo pendente e/ou 
incompleto, a BHTRANS fica sem saber se os documentos atenderam. 
Ressaltou, ainda, a importância de melhorar a comunicação nesse sentido. 

Foram acordadas nessa reunião duas datas fixas, 17/07/2018 para entrega dos 
produtos acima e a data de 01/08/2018 para a DRE. Para entrega do relatório 
final permanece a data de 18/10/2018. 

O presidente, Celio, assim como todos participantes, colocou-se à disposição 
para disponibilizar informações, documentação e espaço físico para trabalho in 
loco. O representante do SETRABH, Joel, informou que no SETRABH foi 
disponibilizada uma equipe para preparação de toda documentação solicitada e 
que também dispõe de espaço físico para o trabalho no sindicato. 

Foi reiterada a realização das reuniões quinzenais. 

Foi combinado nesta reunião a presença das auditoras Srta. Ana Flávia e Sra. 
Janaína no SETRABH para se apresentarem, manifestarem-se sobre os 
trabalhos a serem realizados, além de informar sobre a documentação a ser 
solicitada para verificação. A ida ao SETRABH ficou acertada para o dia seguinte 
(15/06) às 14h, com o acompanhamento dos representantes da BHTRANS, 
Adilson Daros e Milton Caires. 

O Sr. Angelito encerrou ratificando as datas acordadas, as atividades a serem 
entregues e o compromisso de melhorar a questão da comunicação quando da 
solicitação e recebimento de documentos.  

A Maciel Consultores admitiu a necessidade e urgência de formalização da 
equipe técnica exigida em contrato. 

Nada mais havendo a discutir, deu-se por encerrada a reunião que fica aqui 
registrada e assinada pelos presentes. 

Maciel Consultores 

 

_______________________________   

Angelito Dornellas da Rocha 

 

___________________________   

Adriana Monteiro – Auditor 
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_______________________________   

Ana Flávia Miranda– Auditor 

 

_______________________________   

Janaina Boaventura - Auditor 

 

BHTrans: 

 

________________________________ 

Adilson Elpídio Daros 

 

________________________________ 

Celio Freitas Bouzada 

 

________________________________ 

Daniel Marx Couto 

 

_____________________________ 

Josué Costa Valadão 

 

_____________________________ 

Thiago Tartaglia de Souza 

 

_____________________________ 

Reinaldo Avelar Drumond 
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SetraBH 

 

________________________________ 

Joel Jorge Paschoalin 

 

 

 

 

 


