
 

 

          Endereço: R. José Teotônio, 704 - Esplanada, Janaúba - MG, 39440-000  

 

Janaúba/MG, 22 de novembro de 2019. 

 

À PLANEX S.A. 

CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

R. Rio Grande do Norte, 867 - 7º and. - Funcionários - 30130-131 - BH/MG - Brasil 

 

Ref.: Edital de Concorrência Internacional n.º 001/2019 

 

Objeto: Contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão 

administrativa, dos serviços de transporte a partir dos pátios de transbordo, recebimento 

e tratamento térmio dos resíduos sólidos urbanos dos municípios integrantes do 

Consórcio União da Serra Geral – MG.  

 

 

 

Prezado Senhor Maurício Dias Fernandes, 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO do CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA 

GERAL – MG vem, por meio deste, responder à solicitação de esclarecimentos da 

PLANEX S.A, encaminhada no dia 19 de novembro de 2019, quanto a 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 

mais especificamente a alínea “c”, do item 20.1, do Edital de Concorrência 

Internacional N.º 001/2019, descrito abaixo: 

 

20.1. Os LICITANTES e cada uma das empresas integrantes de 

CONSÓRCIO,conforme aplicável, deverão apresentar os 

seguintes documentos para comprovação de qualificação 

econômico-financeira: 

c) Balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis 

referentes ao último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, devidamente auditados, e acompanhados 

pelo relatório de auditoria externa e notas explicativas, se 

houver, podendo ser atualizados pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 
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Pergunta - PLANEX S.A:  

“A exigência de auditoria em empresas convencionais, 

sociedades anônimas ou não se faz em casos específicos, 

conforme documentação anexa (Lei 11.638), em especial para 

empresas consideradas de grande porte cm ativo total superior a 

R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou 

receita bruta anual superior a R$300.000.00,00 (trzentos 

milhões de reais).  

 

Pergunta: Estamos entendendo corretamente?”  

 

 

Resposta - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO:  

 

Sim, de acordo. Nos termos do art. 3º da Lei Federal 11.638 , de dezembro de 2007 

(conhecida como “Nova Lei Contábil”), a obrigatoriedade de auditoria independente 

refere-se, apenas, às organizações de grande porte. Vejamos:  

 

Art. 3o  Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não 

constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições 

da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração 

e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade 

de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de 

Valores Mobiliários. 

Insta esclarecer que, considera-se de “grande porte” a sociedade ou conjunto de 

sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior 

a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual 

superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme preceitua o § único, 

art. 3º, da Lei Federal 11.638/07.  

Neste sentido, comunico-lhes a RETIFICAÇÃO da alínea “c”, do item 20.1, do Edital 

de Concorrência Internacional N.º 001/2019. 

Onde se lê “c) Balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis referentes ao 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente auditados, e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.639-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.638-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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acompanhados pelo relatório de auditoria externa e notas explicativas, se houver, 

podendo ser atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado 

pelo IBGE, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta” 

Leia-se “c) Balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis referentes ao 

último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, devidamente auditados, e acompanhados pelo 

relatório de auditoria externa, se os LICITANTES e as empresas integrantes de 

CONSÓRCIO forem classificadas como “grande porte” (conforme o disposto no 

parágrafo único do art. 3º, da Lei Federal 11.638/07), e notas explicativas, se houver, 

podendo ser atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado 

pelo IBGE, quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta”. 

 

Publique-se.  

 

HORÁCIO CRISTO BARBOSA  

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 


