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NOTA TECNICA BHTRANS/SUTP/GCETTN° 031/2018 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 

Referência: Auditoria das contas da concessão do serviço de transporte por ônibus de Belo 

Horizonte 

Assunto: Aditamento do contrato com a Maciel Consultores SS Ltda 

Base legal 
Edital de Concorrência Pública n° 131/2008 
Contratos de concessão do serviço de transporte público de passageiros por ônibus de Belo 
Horizonte 
Contrato n° 2460/2018- Maciel Consultores SS Ltda 

Considerações gerais 

Os contratos de concessäo do serviço de transporte público de passageiros por ônibus de Belo 
Horizonte preveem em sua cláusula 22, revisão tarifária quadrienal, com vistas a identificar
eventuais ganhos de produtividade na prestação do serviço. 

O mesmo contrato prev� também, na cláusula 19, a possibilidade de revisão contratual, 
extemporânea, desde que fundamentada e justificada por qualquer das partes envolvidas.

Para fins de execução dos serviços previstos nas cláusulas 19 e 22 dos contratos de
concessäo, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, 
publicou no final de 2017, o edital de concorrência pública 2017/002, com vistas à contratação 
de empresa especializada para prestar serviços de auditoria e de verificação independente dos 
contratos de concessão do serviço de transporte. 

O certame licitatório redundou na contratação da empresa Maciel Consultores SS Ltda, a quem 
está atribuida a responsabilidade de executar os serviços previstos no edital. 

Do contrato com a Maciel Consultores 

O Contrato firmado com a Maciel Consutores, registrado sob o n° 2460/18, foi firmado em 
17/04/2018, tendo sua primeira ordem de serviço emitida em 27/04/2018. 

O prazo de vigência desse contrato está estipulado em 18 meses, a partir da assinatura, 
podendo ser prorrogado. 

Em atenção ao previsto no ANEXO I - PROJETO BASICO, item 2, subitem 2.14.1 do contrato, 

a PBH publicou em 31/07/2018, o Decreto 16.952/2018, constituindo formalmente a comissão 
de acompanhamento dos trabalhos, composto por sete representantes do poder executivo
municipal, um representante do SETRABH, um representante do Ministério Püblico e um 

representante da FlEMG.

Por ocasião da reunião da comissão de acompanhamento ocorrida em 24/10/2018, deliberou-
se pela necessidade de ampliação do escopo de trabalho originalmente contratado junto à 
Maciel Consultores, sendo manifestada e aceita pelos integrantes do grupo, a necessidade de 
apresentação de cenários de estudo econômico, a partir da planilha da Associação Nacional de 
Transportes Públicos ANTP, recentemente publicada e que segue a mesma abordagem da 
planilha do Grupo Executivo de Integração da Politica de Transporte (GEIPOT). 

A demanda de apresentação de cenários de estudos econômicos, conforme deliberado na 
reunião do dia 24/10/2018, foi formalmente apresentada à BHTRANS, por meio de oficio da 
Camara Municipal de Belo Horizonte, encaminhado pelo Gabinete do Vereador Pedro Lula 
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Por se tratar de demanda não prevista no escopo original do contrato, haverá a necessidade de 
aditamento do contrato. 

Diante da complexidade técnica dos trabalhos e da necessidade de ampliar as discussões com 
a sociedade, está sendo prevista a necessidade de ampliação do número de reuniões 
extraordinárias a serem executadas, considerando reuniðes e audieências públicas, com o 
intuito de ampliar as discussões acerca dos trabalhos produzidos.

Quanto à previsão da necessidade de reunioes adicionais, cumpre esclarecer que se trata de 

situações que serão acionadas em ocasióes especificas, para atendimentos a reuniões
extraordinárias e/ou em audièncias publicas, sendo que somente nesses casos, haverá

pagamento pelas mesmas. O custo previsto para cada reunião adicional, cujo limite máximo
será de 6 reuniðes, se mantem no mesmo valor originalmente indicado no contrato com a 

Maciel, ou seja, R$9.440,00 (nove mil quatrocentos e quarenta reais), tendo como valor 
máximo estimado, R$56.640,00 (cinquenta e seus mil seiscentos e quarenta reais) no total e 
visam a cobertura de todas as despesas relativas à cada reailização, tais como passagens 
hospedagem, alimentação e outras que forem necessárias 

Diante do fato de que a Maciel Consultores é responsável pelo atual trabalho de auditoria e de 
verificação independente das receitas, custos e investimentos, insumos fundamentais para a 
composição de estudos econômicos, apresentando capacitação técnica suficiente e necessária 
a trabalhos e estudos dessa natureza, entendemos que isso justifica a proposição de 
aditamento ao contrato com a necessária ampliação do escopo originalmente contratado,
aproveitando desta forma o conhecimento já adquirido em relação às concessöes e 
consequentemente, trazendo redução de tempo e de custo para o trabaiho

Estas são as considerações técnicas disponiveis. 

Atenciosamente, 

Adilson Elpidio Daros- bt01196 
Gerente de Controle, Estudos Tarifarios e Tecnologia - GCETT

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

Ciente,

Sergio Lis Ribeiro de Carvalho - bt00392 
Superintendente de Transporte Público - SUTP 

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

De acordo, 

Daniel Marx Couto -bt00849
Diretor de Transporte Público
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