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Em Tesouraria

Total 72.815.796

Preferenciais 0

Ordinárias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 72.815.796

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações
(Unidades)

Último Exercício Social
31/12/2018
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1.01.01.01 Depósitos Bancários 273 76 28

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 4.290 3.181 5.938

1.01.06 Tributos a Recuperar 4.290 3.181 5.938

1.01.01.02 Aplicações Financeiras 5.233 23.945 33.011

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 5.506 24.021 33.039

1 Ativo Total 9.796 27.202 38.977

1.01 Ativo Circulante 9.796 27.202 38.977

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Último Exercício
31/12/2018

Penúltimo Exercício
31/12/2017

Antepenúltimo Exercício
31/12/2016
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2.01.03.01.02 Impostos e Contribuições Retidos a Recolher 221 22 167

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 221 22 167

2.03.01 Capital Social Realizado 5.138.214 5.028.214 4.928.214

2.03 Patrimônio Líquido 9.575 27.180 38.810

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -5.128.639 -5.001.034 -4.889.404

2.01.03 Obrigações Fiscais 221 22 167

2 Passivo Total 9.796 27.202 38.977

2.01 Passivo Circulante 221 22 167

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Último Exercício
31/12/2018

Penúltimo Exercício
31/12/2017

Antepenúltimo Exercício
31/12/2016
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3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -127.605 -111.630 -105.923

3.06.01 Receitas Financeiras 2.729 3.541 6.332

3.99.01.01 ON -0,00179 -0,00194 -0,00220

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -127.605 -111.630 -105.923

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.11 Lucro/Prejuízo do Período -127.605 -111.630 -105.923

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -130.334 -115.171 -112.255

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -130.334 -115.171 -112.255

3.06 Resultado Financeiro 2.729 3.541 6.332

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -130.334 -115.171 -112.255

3.04.02.02 Despesas Administrativas -109.162 -94.588 -92.373

3.04.02.01 Despesas Tributárias -21.172 -20.583 -19.882

DFs Individuais / Demonstração do Resultado 

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Último Exercício
01/01/2018 à 31/12/2018

Penúltimo Exercício
01/01/2017 à 31/12/2017

Antepenúltimo Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016
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4.01 Lucro Líquido do Período -127.605 -111.630 -105.923

4.03 Resultado Abrangente do Período -127.605 -111.630 -105.923

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Último Exercício
01/01/2018 à 31/12/2018

Penúltimo Exercício
01/01/2017 à 31/12/2017

Antepenúltimo Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016

PÁGINA: 5 de 25

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2018 - PROMPT PARTICIPACOES S.A. Versão : 3



6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 110.000 100.000 112.000

6.01.02.02 Aumento (Redução) Impostos, Taxas e Contribuições 200 -145 -17

6.01.02.01 (Aumento) Redução Tributos Correntes a Recuperar -516 2.952 -468

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 24.021 33.039 27.792

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -18.515 -9.018 5.247

6.03.01 Recebimento Pela Emissão de Ações 110.000 100.000 112.000

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 5.506 24.021 33.039

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -128.515 -109.018 -106.753

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -316 2.807 -485

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -128.199 -111.825 -106.268

6.01.01.02 Juros e Variações Monetárias Passivas -594 -195 -345

6.01.01.01 Prejuízo do Exercício -127.605 -111.630 -105.923

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa  - Método Indireto

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Último Exercício
01/01/2018 à 31/12/2018

Penúltimo Exercício
01/01/2017 à 31/12/2017

Antepenúltimo Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016
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5.04.01 Aumentos de Capital 110.000 0 0 0 0 110.000

5.07 Saldos Finais 5.138.214 0 0 -5.128.639 0 9.575

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -127.605 0 -127.605

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -127.605 0 -127.605

5.04 Transações de Capital com os Sócios 110.000 0 0 0 0 110.000

5.01 Saldos Iniciais 5.028.214 0 0 -5.001.034 0 27.180

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 5.028.214 0 0 -5.001.034 0 27.180

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 31/12/2018

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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5.04.01 Aumentos de Capital 100.000 0 0 0 0 100.000

5.07 Saldos Finais 5.028.214 0 0 -5.001.034 0 27.180

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -111.630 0 -111.630

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -111.630 0 -111.630

5.04 Transações de Capital com os Sócios 100.000 0 0 0 0 100.000

5.01 Saldos Iniciais 4.928.214 0 0 -4.889.404 0 38.810

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 4.928.214 0 0 -4.889.404 0 38.810

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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5.04.01 Aumentos de Capital 112.000 0 0 0 0 112.000

5.07 Saldos Finais 4.928.214 0 0 -4.889.404 0 38.810

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 -105.923 0 -105.923

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 -105.923 0 -105.923

5.04 Transações de Capital com os Sócios 112.000 0 0 0 0 112.000

5.01 Saldos Iniciais 4.816.214 0 0 -4.783.481 0 32.733

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 4.816.214 0 0 -4.783.481 0 32.733

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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7.08 Distribuição do Valor Adicionado -106.434 -91.047 -86.041

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir -106.434 -91.047 -86.041

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período -127.605 -111.630 -105.923

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 21.171 20.583 19.882

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios -127.605 -111.630 -105.923

7.08.02.02 Estaduais 1.773 1.841 2.284

7.08.02.01 Federais 19.398 18.742 17.598

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -109.162 -94.588 -92.373

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -109.162 -94.588 -92.373

7.06.02 Receitas Financeiras 2.728 3.541 6.332

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 2.728 3.541 6.332

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido -109.162 -94.588 -92.373

7.03 Valor Adicionado Bruto -109.162 -94.588 -92.373

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado 

(Reais)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Último Exercício
01/01/2018 à 31/12/2018

Penúltimo Exercício
01/01/2017 à 31/12/2017

Antepenúltimo Exercício
01/01/2016 à 31/12/2016
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Relatório da Administração

PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. 
C.N.P.J. : 02.992.449/0001-09 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

 

 
 

 
Cumpre-nos informar que a Companhia neste período não adquiriu investimentos ou participações em coligadas ou 

controladas, assim como não realizou e/ou promoveu nenhuma mudança administrativa. 
 
A evolução de suas operações e os principais fatos ocorridos neste exercício social, poderão ser examinados através das 
próprias Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas. Colocamo-nos à disposição de V. Sas., para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 
 

Divulgação de Informações Sobre Serviços de Não Auditoria Independente 
 
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, que trata da prestação de outros serviços pelos nossos auditores 
independentes – Grant Thornton Auditores Independentes, informamos que não há outros serviços prestados pelos 
mesmos a PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. 

 
 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. 
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Notas Explicativas
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Conforme descrito na Nota Explicativa n° 5, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía Imposto de Renda a recuperar no 
montante de R$4.290 referente ao IRRF incidente sobre os rendimentos das aplicações financeiras e é utilizado para compensar 
saldos passivos de tributos federais ou são recebidos mediante a solicitação de restituição. Consideramos a contabilização e a 
recuperabilidade do imposto de renda a recuperar como principal assunto de auditoria.

Efetuamos o recálculo do IRRF a partir das bases de cálculo apresentadas pela Administração da Companhia, bem como a verificação 
da recuperabilidade do respectivo imposto mediante às solicitações de restituição apresentadas junto ao órgão regulador. 
Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre o assunto, incluídas nas notas 3 (c) e 5.

Examinamos as demonstrações contábeis da Prompt Participações S.A.  (‘’Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.

Opinião

Base para opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Prompt Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro - RJ

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Tributos a recuperar

Prompt Participações S.A.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da

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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações contábeis.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Conforme descrito na Nota Explicativa n° 4, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía aplicações financeiras em cotas de 
fundos de investimento no montante de R$5.233. Essas cotas de fundos de investimentos são precificadas pelo administrador do fundo 
de acordo com a política de remuneração estabelecida no regulamento do fundo e registradas ao seu valor justo por meio do resultado. 
Consideramos a contabilização dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado como o principal assunto de auditoria.

Com base na abordagem e nos procedimentos de auditoria executados, consideramos adequadas as premissas aplicadas no 
reconhecimento, mensuração e adequada divulgação do valor justo sobre as contas de fundos de investimento, no contexto das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Realizamos o recálculo dos rendimentos auferidos sobre o respectivo ativo financeiro, bem como a verificação da existência dessas 
cotas pelo recebimento da confirmação independente junto à instituição financeira administradora do fundo de investimento. Também 
realizamos a leitura das divulgações da Companhia sobre o assunto, incluídas nas notas 3 (b) e 4.

Ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado

As demonstrações contábeis mencionadas no primeiro parágrafo foram preparadas no pressuposto de continuidade normal dos 
negócios da Companhia. Conforme evidenciado nas demonstrações contábeis a Companhia não vem exercendo atividades 
operacionais e vêm apurando prejuízos de forma recorrente. Essa situação indica a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. A continuidade das atividades 
operacionais da Companhia depende do sucesso de novos projetos, bem como do suporte financeiro por parte dos seus acionistas. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa 
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada 
sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional”, 
determinamos que o assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório.

Principais assuntos de auditoria

Pareceres e Declarações / Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva
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• Obtemos 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 respectivas divulgações feitas 
pela Administração.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 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.

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 relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam 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 perspectiva 
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, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• 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 demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade 
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.

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a 
responsabilidade da Administração da Companhia, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo 
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa 
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Demonstração do valor adicionado

Com base na abordagem e nos procedimentos de auditoria executados, consideramos adequadas as premissas aplicadas no 
reconhecimento, mensuração e adequada divulgação dos impostos a recuperar, no contexto das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto.

Outros assuntos

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 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, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 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 operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos nenhuma forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito.

PÁGINA: 21 de 25

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2018 - PROMPT PARTICIPACOES S.A. Versão : 3



Grant Thornton Auditores Independentes

CT CRC RJ- 076774-O - 7

CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ

Marcio Romulo Pereira

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive das eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
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Eduardo de Britto Pereira Azevedo                     Maria Amália Delfim de Melo Coutrim

Diretor Presidente                                 Diretora de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de diretores da Prompt Participações S.A. (“Companhia”), sociedade por ação, com sede na Av. Presidente 
Wilson nº 231, 28º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.318.346/0001-68, nos termos do inciso VI 
do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as 
demonstrações contábeis da Companhia para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
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Eduardo de Britto Pereira Azevedo                      Maria Amália Delfim de Melo Coutrim

Diretor Presidente                                    Diretora de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de diretores da Prompt Participações S.A. (“Companhia”), sociedade por ação, com sede na Av. Presidente 
Wilson nº 231, 28º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.318.346/0001-68, nos termos do inciso V 
do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as 
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia (Grant Thorton Auditores Independentes) referentes as 
demonstrações contábeis da Companhia para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor 
Independente
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Motivos de Reapresentação

3 Correção da data de autorização das demonstrações contábeis na 
nota explicativa (item 2d).

2 Correção da data de autorização das demonstrações contábeis na 
nota explicativa (item 2d).

Versão Descrição
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