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do resultado são apresentadas a seguir:
Despesas Vendas 2020 2019
Outras despesas comerciais - (3)
Total - (3)
Despesas Administrativas 2020 2019
Serviços de terceiros (71) (93)
Total (71) (93)
Outras Despesas/Receitas operacionais 2020 2019
Serviços de terceiros - (637)
Outras receitas 119 -
Total 119 (637)
14 Resultado financeiro líquido
Receitas (despesas) financeiras líquidas 2020 2019
Juros sobre impostos (280)         -
Outras despesas financeiras (94)         (6)
 (374) (6)
Receitas financeiras:
Outras receitas financeiras 4 669
 4 669
Resultado financeiro, líquido (370) 663
15 Partes relacionadas - a. Controladora e parte controladora final - A 
Companhia é controlada em conjunto, por meio da celebração de acordo de 
acionista entre, a Rio Grande Investment PTE. LTD. e a Marseille Fundo de 
Investimentos, conforme quadro acionário apresentado na nota explicativa 
nº 10. b. Principais saldos de transações - As transações efetuadas junto às 
partes relacionadas são realizadas com base em condições negociadas entre a 
Companhia e as partes relacionadas, as quais poderiam ser diferentes caso fos-
sem realizadas com partes não relacionadas. Os saldos com partes relacionadas 
estão apresentados como seguem:

31/03/2020 31/03/2019
Passivo  
Empréstimos com partes relacionadas  
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A (a) 1.246 1.023
Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (a) 64 59
 1.310 1.082
Empréstimos com partes relacionadas -  Circulante - 1.023
Empréstimos com partes relacionadas – Não circulante 1.310 59
(a) Montante sem incidência de juros, e que será quitado conforme sua dispo-
nibilidade de caixa.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos  Acionistas, Conselheiros e Administradores da JFLIM Participações S/A 
- Uberlândia - MG.Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da 
JFLIM Participações S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de março de 2020 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.  Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
JFLIM Participações S/A em 31 de março de 2020, 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 e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB). 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, 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.  Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demon-
strações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB), 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 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 finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações.  Os responsáveis pela governança 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 dis-
torção 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 even-
tuais 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 finan-
ceiras. 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: • 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 obtivemos 
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.  • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circun-
stâncias, 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 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 le-
var a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.  • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, 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 os responsáveis pela gov-
ernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham  
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Goiânia, 10 de julho de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 
09/2020. Será realizado no  dia 13 de Agosto de 2020 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 
113/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 09/2020, do Tipo Menor Preço Global, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras 
de pavimentação asfáltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente nas ruas Adolfo 
Timóteo da Silva e Pedro Monteiro Filho, no Bairro Brasil Novo, no município de Coromandel-
MG, conforme Convênio n° 149100687/2020/SEGOV. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 27 de Julho de 
2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 08/2020. Será realizado no  dia 13 de Agosto de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório 
de n° 112/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 08/2020, do Tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia 
para construção de espaço educativo rural-02 salas de aula na rua Monsenhor Fleury 
Curado, no Distrito de Pântano no município de Coromandel-MG, conforme Termo de 
Compromisso n° 202002998-1/FNDE. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede 
da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 27 de Julho de 
2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Presidente da CPL.
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