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Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56
EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 001/0708/002.696/2018 - Ato Convocatório - Edital nº 
001/2019 - Contrato de Fornecimento de Obras e Serviços nº 066/2019 - 
Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN - Contratada: ECF 
CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 11.470.274/0001-60 - Objeto do
Contrato: Contratação de empresa especializada para construção e
instalação de copa para funcionários e cobertura em fachada existente no 
Prédio 1.021 - Laboratório Dengue. Pareceres Jurídicos nºs 153/2019, 
414/2019, e Manifestação Jurídica nº 157/2019. Vigência: O objeto do 
presente contrato deverá ser realizado no prazo de até 90 (noventa) dias
conforme cronograma de execução a ser definido entre as partes, contados
a partir da data da Ordem de Início expedida pela Contratante. Valor: R$
302.887,65 (trezentos e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e 
sessenta e cinco centavos).

Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
CNPJ/MF n° 03.024.705/0001-37

Ato de Prorrogação do Prazo de Validade do Processo Seletivo
Público Regido pelo Edital nº 001/Gasbrasiliano/PSP-1/2017

Ato de prorrogação do prazo de validade do processo seletivo público 
regido pelo Edital nº 001/Gasbrasiliano/PSP-1/2017, para preenchimento 
de vagas e formação de cadastro em cargos de nível superior e de nível 
médio do quadro de pessoal da Gas Brasiliano Distribuidora S.A. O 
Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro da Gas Brasiliano 
Distribuidora S.A., no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no item 10.6 do Edital nº 001/Gasbrasiliano/PSP-1/2017, 
publicado em 27 de janeiro de 2017 e homologado em 31 de maio de 
2017, prorrogam por 02 (dois) anos o prazo de validade do processo
seletivo público em referência. Araraquara/SP, 02 de maio de 2019. Walter 
Fernando Piazza Júnior - Diretor Presidente, Cláudio José de Almeida
Camargos - Diretor Administrativo Financeiro.

Procter & Gamble do Nordeste S.A.
EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ nº 16.260.788/0001-05 - NIRE 35.300.129.661
ASSEMBLEIA GERAL - CONVOCAÇÃO

Na forma da lei e do Estatuto Social, ficam convocados os senhores 
acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembleia Geral, a 
se realizar no dia 30 de maio de 2019, às 10:00 horas, em sua sede 
social, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-96, 27º andar, sala “D” 
- Vila Cordeiro, CEP 04583-110, São Paulo-SP, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos 
atos e operações praticados pelo Sr. Liquidante, até 31 de dezembro 
de 2018, com apresentação de relatório e o balanço do estado de 
Liquidação. São Paulo, 15 de abril de 2019. (a) Edmilson Fortes de 
Carvalho - Liquidante.                                                                (15/16/17)

Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize mais de um serviço 
regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou a receber deve 
ser alocada a cada obrigação de performance com base nos valores relati-
vos aos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis separada-
mente. A Companhia foi classificada dentro do modelo de ativo contratual, a 
partir de 1º/01/2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato 
com Clientes. O ativo contratual se origina na medida em que a concessio-
nária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de 
transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, 
porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da 
obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à me-
dida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo 
contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da 
obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois 
nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido 
montante seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa 
futuros. O valor do ativo contratual é formado por meio do valor presente dos 
seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da 
concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são 
revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são defi-
nidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação 
que a Companhia recebe pela prestação do serviço público de transmissão 
aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infra-
estrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens 
reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do 
contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é (i) remunerado pela 
taxa que representa o componente de financiamento do negócio, estabele-
cida no início de cada projeto, que é de 9,68% a.a.; e (ii) atualizado pelo pelo 
IPCA. A implementação da infraestrutura, atividade executada durante fase 
de obra, tem o direito à contraprestação vinculada à performance de finali-
zação da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não 
somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e cus-
tos das obras relacionadas à formação deste ativo através dos gastos incor-
ridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestru-
tura efetuados nos ativos da concessão a partir de 1º/01/2018 passaram a 
ser registrados na rubrica “Contas a receber ativo contratual”, como um ativo 
contratual, por terem o direito à contraprestação ainda condicionados a sa-
tisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementa-
ção da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão 
estão sujeitas ao diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumula-
tivos e encargos regulatórios - RGR e TFSEE registrados na conta “Contri-
buições e encargos regulatórios diferidos” no passivo não circulante. 3.7 
Dividendos: Os dividendos propostos a serem pagos é fundamentado em 
obrigações estatutárias são registrados no passivo circulante. O estatuto 
social da Companhia estabelece que, conforme previsto em lei, no mínimo 
25% do lucro anual seja distribuído a título de dividendos. Adicionalmente 
compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o pagamento de 
dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio. 3.8 Receita: As 
receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as obri-
gações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente 
quando houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; 
houver substância comercial e for provável que a entidade receberá a con-
traprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são classificadas 
conforme a seguir: 3.8.1 Receita de infraestrutura: Refere-se aos serviços 
de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das ins-
talações de transmissão de energia elétrica. A receita é reconhecida consi-
derando uma margem, definida de acordo com as projeções iniciais do pro-
jeto, sobre o custo de construção. 3.8.2 Receita de remuneração dos 
ativos da concessão: Corresponde à remuneração do investimento no de-
senvolvimento de infraestrutura e é calculada com base na aplicação da 
taxa efetiva de juros. A taxa busca precificar o componente financeiro do 
ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de conces-
são. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de 
recebimento de caixa e é reconhecida a partir da entrada em operação. 
3.8.3 Receita de operação e manutenção: Refere-se aos serviços de ope-
ração e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, 
que tem início após a fase de construção. A receita é reconhecida a partir da 
disponibilidade da infraestrutura de transmissão, sendo calculada com uma 
margem, definida no projeto inicial, sobre o custo para operar e manter. 3.8.4 
Parcela Variável (PV), adicional à RAP e Parcela de Ajuste (PA): A Parce-
la Variável é a penalidade pecuniária aplicada pelo Poder Concedente em 
função de eventuais indisponibilidades ou restrições operativas das 
instalações integrantes da Rede Básica. O adicional à RAP corresponde ao 
prêmio pecuniário concedido às transmissoras como incentivo à melhoria da 
disponibilidade das instalações de transmissão. As duas situações são reco-
nhecidas como receita e/ou redução de receita de operação e manutenção 
no período em que ocorrem. A Parcela de Ajuste - PA é a parcela de receita 
decorrente da aplicação de mecanismo previsto em contrato, utilizado nos 
reajustes anuais periódicos, que é adicionada ou subtraída à RAP, de modo 
a compensar excesso ou déficit de arrecadação no período anterior ao rea-
juste. 3.9 Despesas e receitas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e é reco-
nhecida no resultado através do método dos juros efetivos. As despesas 
financeiras abrangem basicamente as despesas bancárias, juros, multa, e 
despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos que são 

reconhecidas pelo método de taxa de juros efetivos. A Companhia classifica 
os juros pagos como fluxos de caixa das atividades de financiamento por-
que são custos da obtenção de recursos financeiros. 4. Novas normas e 
interpretações ainda não efetivas: CPC 06 (R2) - Operações de arrenda-
mento mercantil: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhe-
cimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrenda-
mento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os 
arrendamentos conforme um único modelo, similar à contabilização de ar-
rendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas 
isenções de reconhecimento para os arrendatários - arrendamentos de ati-
vos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo. Na data de início de um 
arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para pagamentos futu-
ros e um ativo representando o direito de usar o ativo subjacente durante o 
prazo do arrendamento. Os arrendatários devem reconhecer separadamen-
te as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de 
amortização do ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão 
reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de eventos como, mu-
dança no prazo do arrendamento, nos pagamentos futuros do arrendamento 
como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar 
tais pagamentos. Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavalia-
ção do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. 
A Companhia possui baixo volume com contratos de arrendamentos e cujos 
valores não são representativos, assim não espera impactos significativos 
nas demonstrações financeiras com a adoção do CPC 06 (R2). ICPC 22 - 
Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a renda: Essa interpre-
tação, vigente para exercícios financeiros a partir de 1º/01/2019, esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há in-
certeza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 
aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia não espera impactos sig-
nificativos em suas demonstrações financeiras.
5. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalente de caixa: 11.302 164
Numerário disponível 521 10
Certificados de depósitos bancários 10.781 154
6. Contas a receber ativo financeiro e contratual: A infraestrutura cons-
truída da atividade de transmissão que estava originalmente representada 
pelo ativo imobilizado da Companhia é, ou será, recuperada através de dois 
fluxos de caixa, a saber: a. Parte através da Receita Anual Permitida - RAP 
recebida durante o prazo definido pelo contrato de concessão; b. Parte 
como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão.
Movimentação do contas a receber ativo financeiro e ativo contratual
Saldo em 31/12/2016 - Ativo financeiro –
 Remuneração do ativo de concessão (nota 10) 30
 Receita de infra-estrutura (nota 10) 1.773
Saldo em 31/12/2017 - Ativo financeiro 1.803
 Adoção CPC 47 329
 Receita de infra-estrutura (nota 10) 13.243
Saldo em 31/12/2018 - Ativo contratual 15.375
Não circulante 15.375

15.375
7. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos passivos decorrem substancialmente da di-
ferença entre as receitas recebidas (base fiscal) e o reconhecimento de re-
ceitas (base contábil) conforme o ICPC 01 (R1), OCPC 05 - contratos de 
concessão e CPC 47 - receita de contrato com cliente. 
a. A movimentação do imposto diferido se deu conforme a seguir:

Lucro Real

2017 Adições
Adoção  
CPC 47

Adoção  
CPC 47 2018

Imposto de renda diferido – 352 31 (106) 277
Contribuição social diferida – 127 11 (38) 100

– 479 42 (144) 377
8. Contribuições e encargos regulatórios diferidos:

31/12/2018 31/12/2017
Pis Diferido 254 –
Cofins Diferido 1.169 –
Taxa de fiscalização ANEEL 62 –

1.485 –
O diferimento das contribuições e encargos regulatórios diferidos é relativo 
às receitas de implementação da infraestrutura e remuneração do ativo  
da concessão apurada sobre o ativo financeiro e registrado conforme  
competência contábil. O recolhimento ocorre à medida dos faturamentos 
mensais, conforme previsto na Lei 12.973/14. 9. Patrimônio líquido:  
9.1 Ca pital social: Em 31/12/2018 o capital social da Companhia é no valor 
to tal de R$ 23.634 representado por 23.634 ações ordinárias todas 
nominativas, sem valor nominal. Durante o ano de 2018, a Companhia au-
mentou seu capital social, mediante conversão de adiantamento para futuro 
aumento de capital já aportado em R$ 23.631 (mediante subscrição de 
23.630.994 mil novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal), 
passando o mesmo de R$ 1 para R$ 23.632. Em 31/12/2018 o capital social 
da Companhia é no valor total de R$ 23.632 representado por 23.631.994 
ações ordinárias todas nominativas, sem valor nominal.

31/12/2018 31/12/2017
Quantidade % Quantidade %

Acionistas
Alupar Investimento S/A 12.052.317 51,00 510 51,00
Apollo 11 Participações S.A. 11.579.677 49,00 490 49,00
Total das ações 23.631.994 100,00 1.000 100,00
9.2 Reserva legal e destinação do resultado
Destinação do resultado 31/12/2018 31/12/2017
 Lucro líquido do exercício 580 30
 Constituição de reserva legal (5%) (29) –
 Subtotal 551 30
 Reserva de lucros (551) (30)
 Saldo de lucros acumulados – –
A Companhia não declarou o dividendo mínimo obrigatório relativo ao exer-
cício findo em 31/12/2018 por não ter inicado sua operação comercial. 
10. Receita operacional líquida: 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional bruta 13.243 1.803
Remuneração do ativo de concessão (nota 6) – 30
Receita de infra-estrutura (nota 6) 13.243 1.773
Deduções da receita operacional (1.278) –
Programa de Integração Social - PIS (219) –
COFINS (1.006) –
Taxa de fiscalização (53) –
Receita operacional líquida 11.965 1.803
11. Partes relacionadas: Em 31/12/2017 a Companhia possui R$ 1.703 em 
aberto referente a Adiantamento para futuro aumento de capital recebido da
Alupar Investimento S.A.. 12. Instrumentos financeiros: A Companhia
mantém operações com instrumentos financeiros, cujos limites de exposi-
ção aos riscos de crédito são aprovados e revisados periodicamente pela
Administração. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e
passivos, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na 
sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, com valor 
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, 
aproximam-se substancialmente de seus correspondentes valores de mer-
cado. 12.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros: As
metodologias utilizadas pela Companhia para a divulgação do valor justo 
foram as seguintes: Caixa, equivalentes de caixa, contas a receber ativo 
financeiro e fornecedores se aproximam do seu respectivo valor contábil
assim a divulgação destes permanecem inalteradas e são classificados da
seguinte forma: Caixa e equivalentes de caixa como valor justo por meio do
resultado, contas a receber ativo financeiro como ativos financeiros pelo
custo amortizado (parte recuperada por meio da RAP) e valor justo por meio 
do resultado (parte recuperada pela indenização no final da concessão), e 
fornecedores como passivos financeiros pelo custo amortizado. 12.2 Hierar-
quia do valor justo: Mensuração do valor justo: a Companhia classifica e
divulga os instrumentos financeiros da seguinte forma: Nível I - preços cota-
dos nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos; Nível II - outras
técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre
o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente, e Nível
III - técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo
registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. Em
31/12/2018 e 2017 a Companhia classificou como Nível II os saldos de equi-
valentes de caixa e como Nível III o contas a receber ativo contratual. 12.3
Gestão de Risco: • Risco de construção e desenvolvimento das infraes-
truturas - Como Companhia está em fase de construção de novas instala-
ções de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de
construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que
poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades, dado que a
Companhia pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos uti-
lizados em suas instalações e, sujeita a aumentos de preços e falhas por
parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de equipa-
mentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efei-
to adverso nos resultados. • Risco de contencioso - A Companhia é parte
em diversos processos judiciais e administrativos, que são acompanhados 
pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa periodicamente as 
informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos para concluir 
sobre a probabilidade de êxito final das causas. O objetivo da Companhia é 
o de administrar os riscos operacionais evitando a ocorrência de prejuízos
financeiros e danos a sua reputação e buscar eficácia de custos. A Alta
Administração é responsável pelo desenvolvimento e implantação de con-
troles para mitigar os riscos operacionais. 12.4 Análise de Sensibilidade: 
A Administração da Companhia não considera relevante sua exposição aos 
riscos de taxa de juros relacionadas aos instrumentos financeiros (Caixa e 
equivalentes de caixa são remunerados pelo CDI) portanto, não apresenta o
quadro demonstrativo da análise de sensibilidade. 13. Compromissos: Em
31/12/2018 a Companhia mantém contrato de prestação de serviços, gastos
ambientais e fornecimento de materiais para a construção do empreendi-
mento, no valor de R$ 79.713. 14. Benefícios a empregados: A Companhia
oferece aos seus empregados benefícios que englobam basicamente:
seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale transporte e vales
refeições. Em 31/12/2018, a Companhia não possui qualquer passivo
atuarial decorrente dos benefícios pós- emprego oferecidos aos seus 
empregados.

Notas explicativas às demonstrações contábeis (Em milhares de Reais) da TSM - Transmissora Serra da Mantiqueira S.A.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos Acionistas e Diretores da TSM - Transmissora Serra da Mantiqueira S.A.
São Paulo - SP.  Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da 
TSM - Transmissora Serra da Mantiqueira S.A. (“Companhia”), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TSM - 
Transmissora Serra da Mantiqueira S.A. em 31/12/2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos in-
dependentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-
nistração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-

trações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de abril de 2019
 Daniel A. da S. Fukumori
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