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Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da 
Distribuidora Pitangueiras de Produtos Agropecuários S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Distribuidora Pitan-
gueiras de Produtos Agropecuários S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/2018 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 corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Distribuidora Pitangueiras de Produtos Agropecuários 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 opinião: 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 financeiras”. 
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 – CFC, 
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. Outros assuntos: Valores cor-

respondentes ao exercício findo em 31/12/2017. Os valores correspondentes 
ao exercício findo em 31/12/2017, apresentados para fins de comparação, não 
foram auditados por nós nem por outro auditor independente. Por isso, não 
emitimos opinião sobre eles. Responsabilidades da Administração pelas 
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, 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 Admi-
nistração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detecta 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 financeiras. 
Como parte de uma 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: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
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. • 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. • 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 
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras 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 manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras 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.
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com pagamentos à vista ou outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia 
na administração desse risco é garantir que tenha liquidez suficiente para 
cumprir suas obrigações sem causar perdas ou prejudicar suas operações. e) 
Risco de crédito: É o risco de prejuízo financeiro para a Companhia caso um 
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir 
suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da 
Companhia. A Companhia mantém contas-correntes bancárias e aplicações 
financeiras em instituições financeiras aprovadas pela Administração, de 
acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos. f) Análise de 
sensibilidade do risco de variação na taxa de câmbio: A Companhia realizou 
uma análise em seus instrumentos financeiros com o objetivo de ilustrar sua 
sensibilidade a mudanças em variáveis de mercado, e apresentou mais dois 
cenários com deterioração de 15% e 30% da variável de risco considerado. 
Esses cenários poderão gerar impactos nos resultados e/ou nos fluxos de 
caixa futuros da Companhia e de suas controladas, conforme descrito a 
seguir: • Cenário-base: manutenção nos níveis de juros nos mesmos níveis 
observados em 31/12/2018. • Cenário adverso: deterioração de 15% no 
fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível veri-
ficado em 31/12/2018. • Cenário remoto: deterioração de 30% no fator de 
risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 
31/12/2018. Premissas: Como descrito anteriormente, a Companhia entende 
que está exposta principalmente ao risco de variação do CDI, que é base para 
atualização de parte substancial das aplicações financeiras, da variação do 
dólar norte-americano em relação aos empréstimos em moeda estrangeira, 

e da variação do preço da soja em relação aos fornecedores. Nesse sentido, 
a seguir estão demonstrados os índices e as taxas utilizados nos cálculos 
de análise de sensibilidade:

Premissas Cenário-base
Cenário 

adverso (15%)
Cenário 

remoto (30%)
Aumento da soja:
Fornecedores 70,00 80,50 91,00
Deterioração do real:
Empréstimos – US$1 3,65 4,20 4,75
Redução do CDI:
Aplicação financeira 6,42 5,46 4,49
Análise da Administração
Fator de risco Instrumento Risco Cenário- Cenário Cenário

financeiro -base adverso remoto

Fornecedor
Variação das 

“commodities”
Valorização das 
“commodities” 178.768 205.583 232.398

Empréstimos
Variação 
cambial

Desvalori-
zação do real 73.380 84.387 95.394

Aplicação 
financeira

Variação 
do CDI Redução do CDI 20.333 23.383 26.433

g) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá 
encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração da liquidez é 

de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais 
como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a 
reputação da Companhia. h) Análise de liquidez: A responsabilidade final 
pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Companhia, que elaborou um 
modelo para gerenciamento das necessidades de captação e gestão de 
liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco de 
liquidez mantendo reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito 
para captação de empréstimos que julgue adequados, por meio do monito-
ramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e pela combinação 
dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. A tabela a seguir 
mostra o prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros 
não derivativos da Companhia e os prazos de amortização contratuais. As 
tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa não descontados 
dos passivos financeiros com base na data mais próxima à que a Companhia 
e suas controladas devem quitar as respectivas obrigações. 

31/12/2018
Média 

ponderada das 
taxas de juros

De um 
a três 

meses

De três 
a seis 

meses

De seis 
meses a 
um ano

De um 
a três 
anos

Empréstimos e 
financiamentos 9,07% a.a. 24.127 24.127 24.126 1.000

21. Cobertura de Seguros – A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua 
natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações 
financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos 
auditores independentes.

2018 2017
(Não auditado)

Incêndio, raio e explosão 62.100 62.100
Vendaval e fumaça 1.000 –
Danos elétricos 100 100
Responsabilidade civil operações 200 200
Roubo de valores no interior do estabelecimento 600 600
Danos Morais 1.600 1.600
Morte e invalidez permanente 1.600 1.600
Danos materiais e corporais 3.200 3.200

72.418 69.400
22. Aprovação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolida-
das – A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram autorizadas para divulgação pela Diretoria em 24/12/2019.

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – Administração Regional do Estado do 
Paraná, torna público que requer ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para Implantação da Unidade Hotel SESC Cascavel, para prestação de 
serviços de hotelaria e lazer, no seguinte endereço: Rodovia Br-277, Km-568, Fazenda São 
Domingos, Cascavel/Pr. 

EMERSON SEXTOS
DIRETOR REGIONAL

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA., CNPJ 45.543.915/0074-37, torna público 
que requereu a Secretaria do Meio ambiente de 
Curitiba a renovação de sua licença de operação 
para Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios – 
hipermercados na Avenida Marechal Floriano 
Peixoto, 3031 – Prado Velho, Curitiba/PR.

SESCOOP/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO n.º 01/2020

OBJETO: Pregão 01/2020 para Serviço de Locação de Ônibus e Vans. EDITAL 
disponível no site: www.paranacooperativo.coop.br ou na sede do Sescoop/PR, à 
Avenida Cândido de Abreu, nº 501, Centro Cívico, Curitiba/PR, dias úteis de 2ª a 6ª 
feira das 8h30 as 11h30 e das 14h às 17h. ENTREGA do CREDENCIAMENTO, da 
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO até às 09h do dia 
27.02.2020, na sede do Sescoop/PR. ABERTURA das Propostas na sede do Sescoop/
PR, no dia 27.02.2020 às 09h20min.
NORMAS e INFORMAÇÕES GERAIS: Resolução Sescoop/PR nº 42 de 13.10.2014 e 
Portaria Sescoop/PR nº 07 de 03.06.2019 no site: www.paranacooperativo.coop.br ou 
fones (41) 3200-1174/1177.

Assis Carlos Pacheco
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONDOMINIO RESIDENCIAL LOUISVILLE 
X21 LTDA, CNPJ 31.019.413/0001-41, torna 
público que irá requerer do IAP a Renovação da 
Licença Prévia do CONDOMINIO RESIDENCIAL 
LOUISVILLE, implantado na RUA ALFREDO 
DE ANDRADE, 115, BONFIM - ALMIRANTE 
TAMANDARÉ/PR.

FENTO ENGENHARIA LTDA., torna público 
que solicitou no Sistema de Gestão 
Ambiental IAP, a renovação da Licença de 

Residencial Vertical, a ser construído na 
Rua Ângelo Zanetti, nº 795, Loteamento 
Itaboa, município de Campo Largo, Estado 
do Paraná.

FENTO ENGENHARIA LTDA., torna público que 
o Instituto Ambiental do Paraná IAP, concedeu 
em 09/07/2018 a Licença de Instalação (LI) 

Zanetti, 795, Loteamento Itaboa, município 

INCORPORAÇÃO CONDOMINIO RESIDENCIAL 
JERSEY CITY SPE LTDA, CNPJ 32.525.069/0001-
25, torna público que irá requerer do IAP a Licença 
de Instalação do CONDOMINIO RESIDENCIAL 
JERSEY CITY, a ser implantado na RUA JOSE 
REAL PRADO, 3715, COLONIA ANTONIO 
PRADO -ALMIRANTE TAMANDARÉ.

INCORPORAÇÃO CONDOMINIO RESIDENCIAL 
BERKELEY X53 SPE LTDA, CNPJ 33.883.329 
/0001-05, torna público que irá requerer do 
IAP a Licença de Instalação do CONDOMINIO 
RESIDENCIAL BERKELEY, a ser implantado na 
RUA JOAO KUBIS,637- COLONIA ANTONIO 
PRADO -ALMIRANTE TAMANDARÉ.

PROJETO RESIDENCIAL X15 SPE LTDA, 
CNPJ 26.492.075/0001-20, torna público que 
irá requerer do IAP a Renovação da Licença 
de Instalação do CONDOMINIO RESIDENCIAL 
LAS VEGAS, implantado na RUA ALFREDO 
DE ANDRADE, 75, BONFIM - ALMIRANTE 
TAMANDARÉ/PR.

PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA, 
CNPJ 26.551.384/0001-24, torna público 
que irá requerer do IAP a Renovação da 
Licença de Instalação do CONDOMINIO 
RESIDENCIAL MADISON, implantado na RUA 
DOS EXPECIONÁRIOS, 1145- BOM JESUS- 
CAMPO LARGO/PR.

PROJETO RESIDENCIAL X17 SPE LTDA, 
CNPJ 26.583.232/0001-03, torna público 
que irá requerer do IAP a Renovação da 
Licença de Instalação do CONDOMINIO 
RESIDENCIAL MADISON, implantado na 
RUA JOAO STUKAS, 143- BOM JESUS- 
CAMPO LARGO/PR.

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 
ABERTURA: 02/03/2020       HORÁRIO: 14:00 HRS

OBJETO: REFORMA INTERNA DE EDIFICAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, NO DEPARTAMENTO DE 
TRÂNSITO E NO ALMOXARIFADO.
VALOR TOTAL: R$ 194.637,50 (Cento e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
230010412200171182   449051   Red. 18 Sub 0104  Fonte 1001
230051545101941189   449051   Red. 112 Sub 0104  Fonte 509
MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COORDENADORIA DE LICITAÇÕES (42) 3220-
1035 RAMAL 2035

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA
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