
 

 

 
 

ANEXO II.B – DECLARAÇÃO DA AUDITORA INDEPENDENTE 

 

[local], [●] de [●] de [●] 

 

À 

SANESUL 

A/C: Comissão de Licitação 

 

Ref.: Concorrência Pública n.º 01/2020 – Carta de Declaração de Análise do Plano de 
Negócios e Adequabilidade pela Auditoria Independente 

 

Prezados Senhores, 

1 Pela presente carta, o(a) [qualificação da auditoria independente] (“Auditoria 
independente”), auditoria independente que assessora o [nome da Licitante] 
(“Licitante”), de acordo com a Concorrência Pública n.º 01/2020, declara, para os 
devidos fins, que analisou o plano de negócios elaborado pela Licitante e atesta a 
sua adequabilidade sob os aspectos contábil e tributário. 

2 A Auditoria independente declara que analisou o plano de negócios apresentado 
pela Licitante (o qual foi elaborado no âmbito da preparação da Proposta Comercial 
da Licitante para executar os Serviços de Esgoto objeto do Contrato de Concessão 
Administrativa, nos termos do Edital) sob todos os seus aspectos contábeis e 
tributários, tendo confrontado a metodologia, demonstrações e dados contábeis e 
tributários previstos à luz das melhores práticas de mercado, e realizado os 
questionamentos e investigações que considerou necessários para sua análise, 
assumindo, para tanto, a exatidão e completude dos dados e levantamentos 
utilizados pela Licitante como base para a elaboração do Plano de Negócios. 

3 Isso posto, e em atendimento ao Edital, a Auditoria independente, atesta, em 
relação ao plano de negócios da Licitante: 

(i) A adequabilidade, desde que mantidas todas as premissas e parâmetros nele 
adotados; 

(ii) A coerência das demonstrações e dados contábeis e tributários apresentados; 
e, 



 

 

 
 

(iii) A obediência destas demonstrações e dados contábeis e tributários à 
legislação nacional vigente. 

4 Com base em todo o exposto, e desde que mantidas as premissas e parâmetros 
adotados no plano de negócios a nós apresentado pela Licitante, atestamos sua 
adequabilidade sob os aspectos contábil e tributário. 

 

________________________________________ 

[Auditoria independente] 

[representante(s) legal(is)] 

 

________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) credenciado(s)] 

 

Testemunhas: 

 

________________________________ 

Nome: 

RG: 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 

 


