
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

CONCORRÊNCIA N.º 001/2017

OBJETO: Contratação  de  empresa  especializada  para  prestar  serviços  de  auditoria  e  de
verificação independente compreendendo os seguintes itens:

a)  auditoria  independente  contábil  e/ou  financeira  das  4  (quatro)  CONCESSIONÁRIAS  do
serviço de transporte público coletivo e convencional de passageiros por ônibus do Município de
Belo Horizonte, com extensão ao TRANSFÁCIL, abrangendo os últimos 4 (quatro) anos, 2013 a
2016.

b)  estudos econômicos financeiros utilizando  a mesma metodologia  aplicada  na 1ª  Revisão
Tarifária e Contratual, mas não se limitando a ela, para o quadriênio 2013 – 2016, com foco
específico  no  processo  de  Revisão  Tarifária  quadrienal  definido  nos  referidos  Contratos  de
Concessão.

c) avaliação da 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  consorciada  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.

d) elaboração de proposta de padronização do plano de contas das CONCESSIONÁRIAS, das
empresas que as compõe, e do TRANSFÀCIL, de modo que permita a identificação detalhada e
adequada  das  transações  relacionadas  à  concessão  e  seus  efeitos,  incluindo  padrão  de
apresentação das demonstrações financeiras contemplando também a apresentação detalhada
de  operações  com  partes  relacionadas  e  de  atividades  não  ligadas  à  Concessão,  e  em
observância às normas contábeis vigentes.

e)  auditoria  independente  de  avaliação  dos  atuais  modelos  de  controle  das  concessões
utilizados pela BHTRANS e pelo Poder Concedente e proposição de melhorias nos modelos,
processos e procedimentos existentes visando: (i) maior eficiência na fiscalização dos serviços,
(ii)  controle das obrigações contratuais,  (iii)  acompanhamento de balanços e demonstrações
contábeis das Concessionárias e das empresas que as compõe de modo a permitir  análise
comparativa, e (iv) acompanhamento das tarifas em conformidade com as cláusulas do contrato
CONCESSÃO.

ASSUNTO: Pedido de Esclarecimento dos termos do edital.

EMPRESA: Ernst & Young.

Em 03 de outubro de 2017, a empresa Ernst & Young enviou por e-mail os seguintes pedidos de

esclarecimento referentes ao Edital da Concorrência nº 001/2017:

SOLICITAÇÃO  01: Referente  à  Fase  1,  item  “2.1.  Prestação  de  serviços  de  auditoria

independente contábil e financeira das 4 (quatro) CONCESSIONÁRIAS do serviço de transporte

público coletivo e convencional de passageiros por ônibus do Município de Belo Horizonte, com

extensão ao TRANSFÁCIL, abrangendo os últimos 4 (quatro) exercícios, quais sejam, 2013 a

2016,  compreendendo...”  faz  parte  integrante  das  CONCESSIONÁRIAS,  as  empresas
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operadoras de transporte público. Questionamento se a auditoria também deverá ser realizada

nas empresas operadoras. 

RESPOSTA 01: Esclarecemos que conforme disposto nas  "a", "b", "c" e "d" do item 2.1 está

definido que a auditoria abrange  "as 4 concessionárias e o Transfácil".

SOLICITAÇÃO 02: Referente à Fase 1, item “2.1.1. Produção de relatório crítico confrontando

os custos,  receitas  e  investimentos  efetivamente auditados pela  Contratada com os custos,

receitas  e  investimentos  informados  pelas  Concessionárias  à  BHTRANS com o  objetivo  de

verificar a confiabilidade das informações, apontando possíveis inconformidades nas contas e

sugerindo  melhorias  que  possam  ser  implementadas  nos  procedimentos  de  controle  da

BHTRANS sobre as CONCESSIONÁRIAS.” As empresas de transporte público que fazem parte

das  CONCESSIONÁRIAS  podem  possuir  atividades  que  não  fazem  parte  da  operação  do

transporte público referente à Concessão e, desta forma, as receitas, custos e investimentos

podem não ser efetivamente as mesmas apresentadas nas informações enviadas. É correto

nosso entendimento de que nos limitaremos à totalidade das informações enviadas?

RESPOSTA  02: O  relatório  crítico  solicitado  no  item  2.1.1.  abrange  custos,  receitas  e

investimentos alocados às concessionárias.

Esclarecemos ainda que em ambos os casos,  na forma dos itens 2.11,  2.13 e 2.17

(aplicáveis  a  todo  o  objeto  contratado),  a  contratada  deverá  verificar  a  integridade  e

confiabilidade  dos  dados  de  modo  que  deverá  demandar  todos  os  dados  e  documentos

necessários à execução do contrato inclusive, se for o caso, junto as empresas que integram as

Concessionárias (4 Consórcios).

 

 

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação
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