
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 Reconsideração dos termos do edital.

EMPRESA: Quantum do Brasil Ltda.

Em 28 de setembro de 2017, a empresa Quantum do Brasil Ltda. enviou por e-mail os seguintes

pedidos de reconsideração referentes ao Edital da Concorrência nº 001/2017:

SOLICITAÇÃO  01: “...  Por  todas  as  considerações  e  explicações  expostas  anteriormente,

solicitamos que:

 -  Seja  admitida  a  possibilidade  da  participação  de  empresas  constituídas  sob  a  forma de

consórcio, no certame em assunto.

RESPOSTA 01: Acerca da vedação de formação de consórcio, cabe ressaltar que conforme

disposto  no art.  33 da Lei  de Licitações,  a  admissão de licitantes  reunidos  em consórcio  é
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uma faculdade da Administração.  Assim,  para  que exista  a  possibilidade  de participação  em

consórcio, é necessária a previsão expressa no ato convocatório, sendo que a definição para

admitir a participação é ato de escolha discricionária da Administração Pública. 

Nesse sentido, cumpre destacar que o suposto aspecto restritivo de competição

em razão da vedação à participação de consórcios, foi devidamente rejeitado em julgado do

Tribunal  de  Contas  da  União  (Acórdão  1.165/12,  Plenário,  Rel.  Raimundo  Carneiro,  DOU

18.05.12), que, em suma, entendeu ser decisão de caráter eminentemente discricionário, sendo

que, tal decisão deverá ser efetivada considerando o caso concreto, não podendo ser, portanto,

generalizada.

Insta  frisar  que  a  BHTRANS,  demandante  da licitação,  agindo  com acuidade,

apresentou  nota  técnica  justificando  as  razões  pelas  quais  foi  vedada  a  participação  em

consórcio no presente certame. A Nota Técnica transcrita abaixo compõe o processo licitatório

que se encontra à disposição de quaisquer interessados, senão vejamos: 

JUSTIFICATIVA PARA A VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

A presente  licitação tem por  objeto a  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.
O valor estimado é da ordem de R$ 2.199.000,00. 
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É dever do administrador público proteger a Administração e o patrimônio público.

Para tal, deve o instrumento convocatório prever exigências que, efetivamente, tragam

maior segurança ao erário, sem restringir, desnecessariamente, o caráter competitivo

do certame licitatório, conforme previsto no inc. 37, inc. XXI da Constituição Federal

de 1988.

Desta forma, ao definir as condições de participação, o administrador deve posicionar-

se na linha divisória entre a garantia de que os licitantes serão capazes de executar o

objeto licitado e a restrição ao caráter competitivo do certame licitatório.

Neste  sentido,  apresenta-se  justificativa  referente  à  vedação  à  participação  de

consórcios,  a  ser  expressa  no  Edital  da  presente  licitação.  Trata-se  de  escolha

discricionária da Administração Pública, conforme disposto no caput do Art. 33 da Lei

nº 8.666/93, senão vejamos: Art 33.  Quando permitida na licitação a participação de

empresas em consórcio ...”. Tal previsão evidentemente não significa autorização para

decisões arbitrárias ou imotivadas. Por este motivo, deve-se esclarecer que no caso

em tela a vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob

a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços

comuns,   perfeitamente  pertinente  e  compatível  com empresas  atuantes  no ramo

licitado, é bastante usual a participação de empresas de todos os portes, às quais, em

sua maioria absoluta, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e

econômico-financeira, demonstrando possuir condições suficientes para a execução

de contratos dessa natureza, o que por consequência não tornará restrito o universo

de  possíveis  licitantes  individuais.  A ausência  de  consórcio  não  trará  prejuízos  à

competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida

quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante

vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos

de habilitação do edital.  Nestes casos,  a Administração,  com vistas a aumentar  o

número de participantes, admite a formação de consórcio.

Entretanto, para o caso concreto em análise, tal dispositivo visa exatamente afastar a

restrição  à  competição,  na  medida  em  que  a  reunião  de  empresas  que,

individualmente,  poderiam  prestar  os  serviços,  reduziria  o  número  de  licitantes  e

poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular

os preços nas licitações.
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Nesta linha,  merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira Junior,  o

qual,  fazendo  menção  ao  entendimento  do  Tribunal  de  Contas  da  União  sobre  a

matéria, assim se manifesta:

“(...)
Averbe-se a orientação do Tribunal de Contas da União:
...................................................................................................................................

.
Ademais,  a  participação  de  consócios  em  torneios  licitatórios  não  garante
aumento  de  competitividade, consoante  arestos  do  relatório  e  voto  que
impulsionaram o Acórdão nº 2.813/2004-1ª Câmara, que reproduzo: “O art. 33 da Lei
de Licitações expressamente atribui à Administração a prerrogativa de admitir a
participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da
Administração. Isto porque a formação de consórcios tanto pode se prestar para
fomentar a concorrência (consórcios de empresas menores que, de outra forma,
não participariam do certame), quanto cerceá-la (associação de empresas que,
em caso contrário, concorreriam entre si) (...) vemos que é praticamente comum
a  não-aceitação  de  consórcios (...)”  (Comentários  à  Lei  de  Licitações  e
Contratações da Administração Pública”. 7ª edição. Ed. Renovar. 2007. Páginas 442 a
443.) (grifamos). 

Marçal Justen Filho explica que:

“ em  regra  o  consórcio  não  é  favorecido  ou  incentivado  pelo  nosso  Direito,  Na
tentativa  de reduzir  a  dominação  de mercado  e  assegurar  a  livre  concorrência,  o
Estado prefere evitar a formação de consórcios. A formação de consórcio acarreta
risco da dominação de mercado, através de pactos de eliminação de competição entre
empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios reduz o universo da
disputa. O consórcio significa que eventuais interessados, ao invés de estabelecerem
disputa entre si, formalizam acordo que elimina a competição.” 

Observe-se o entendimento do TCU sobre o tema no Acórdão 1417/2008.

“O art.  33 da Lei de Licitações atribui  à Administração a prerrogativa de admitir  a
participação  de consórcios  nas licitações.  A regra,  no procedimento  licitatório,  é  a
participação  de  empresas  individualmente  em  disputa  umas  com  as  outras,
permitindo-se  a  união  de  esforços  quando  questões  de  alta  complexidade  e  de
relevante  vulto  impeçam  a  participação  isolada  de  empresas  com  condições  de,
sozinhas, atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em
que  a  participação  em  consórcio  ampliaria  o  leque  de  concorrentes.  Acórdão
1417/2008 Plenário (Sumário)”

A permissão de participação de empresas em consórcio na licitação é excepcional

justamente porque o que se quer é preservar o máximo possível à competitividade do

certame.

Frente ao exposto, tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição

de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a

forma  de  consórcio,  com  as  devidas  justificativas,  conforme  se  depreende  da

literalidade do texto legal supramencionado e pelos motivos já expostos, conclui-se

que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste caso, é o que melhor
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atende  o  interesse  público,  por  prestigiar  os  princípios  da  competitividade,

economicidade e moralidade. 

Como  se  observa  na  justificativa  apresentada  no  caso  em  tela,  diante  da

especificidade  do objeto,  entendeu-se pela  vedação ao consórcio,  uma vez que existem no

mercado várias empresas que reúnem isoladamente experiência para a sua perfeita execução.

Assim, não há que se alegar na presente Concorrência, a limitação de participação de empresas

em  ofensa  ao  princípio  da  competitividade,  tampouco  prejuízo  quanto  à  apresentação  de

proposta mais vantajosa.

Ademais,  a  presente  licitação,  também não se configura  pela  necessidade  de

grandes investimentos para a consecução do objeto, muito menos possui multidisciplinaridade

em termos de serviços a serem prestados. Veja-se que neste certame o objeto compreende tão

somente a prestação de serviços auditoria e verificação independente.

Portanto, ao contrário do que aduz a requerente, permitir o consórcio no presente

processo, no entendimento do demandante da licitação, seria abrir a possibilidade de empresas

que isoladamente cumpririam o objeto se reunirem de forma a prejudicar a ampla concorrência

e, consequentemente, o Poder Público.

Por  fim,  insta  frisar  que  o  subitem  20.13  do  edital  ressalva  que  desde  que

expressamente autorizado pela Contratante, poderá haver a subcontratação para execução do

objeto licitado. Portanto, cabe à vencedora do certame demonstrar e fundamentar a necessidade

da subcontratação quando da celebração do contrato.

Frente  ao  exposto,  fica  mantida  a  restrição  de  participação  de  empresas  em

consórcio constante do Edital.

SOLICITAÇÃO  02: “...  Por  todas  as  considerações  e  explicações  expostas  anteriormente,

solicitamos que:

- Seja admitida a possibilidade da comprovação profissional  com a licitante no momento da

assinatura do contrato.

RESPOSTA 02: 

Inicialmente  cumpre esclarecer  à requerente  que a Cláusula  Décima do edital

trata  da  fase  de  proposta  técnica,  portanto,  os  itens  lá  constantes  não  são  requisitos  de

habilitação  e  por  conseqüência  não  tem  caráter  eliminatório.  Observa-se  pelo  disposto  no
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subitem 10.2.2.3 que a não apresentação dos documentos exigidos nas alíneas “a”, “b” e “c”

acarretará  a  não  pontuação  do  profissional.  Desta  forma,  resta  claro  que  ao  contrário  do

entendimento manifestado pela empresa, o não atendimento ao previsto no subitem 10.2.2.1 não

implica  na  exclusão  da  licitante  no  certame,  apenas  não  será  atribuída  a  pontuação.  A

obrigatoriedade constante do dispositivo refere-se à condição para pontuar e não pré-requisito

para participação na licitação.

O Município visando a ampla competitividade, optou por não exigir a comprovação

do vínculo dos profissionais na fase de habilitação. Nesse sentido, a definição pelo tipo técnica e

preço tem por objetivo valorizar, por meio de critérios objetivos de pontuação, as empresas que

demonstrem  possuir  qualificação  técnica  mais  próxima  ás  necessárias  para  a  adequada

prestação dos serviços a serem contratados.

Nesta linha, a solicitação da empresa configura claro contrassenso à lógica da

licitação do tipo técnica e preço, uma vez que não faz nenhum sentido pontuar uma empresa por

um  profissional  que  não  faz  parte  dos  seus  quadros.   Não  obstante,  não  há  qualquer

impedimento de uma empresa participar da licitação e caso se sagre vencedora contrate sua

equipe técnica após a homologação do certame e a indique no momento da celebração do

contrato,  como  deseja  a  requerente.  O  que  não  pode  é  a  licitante  ser  pontuada  por  uma

qualificação não comprovada na fase da proposta técnica.

Frente ao exposto, conclui-se que a comprovação do vínculo profissional não é

pré-requisito  para  participação  na  licitação,  não  caracterizando,  portanto,  o  equivocado

entendimento  à  possível  restrição  à  concorrência  em  prejuízo  ao  princípio  da  ampla

competitividade. Resta claro que caso a empresa não possua tais profissionais em seu corpo

técnico durante o certame, ainda assim, estará apta a concorrer, mas não pontuará no referido

item, como acima exaustivamente esclarecido.

Diante das respostas, restou demonstrado que as solicitações de alterações feitas

pela empresa não possuem fundamento e não serão acatadas. 

 

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação
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