
  
 

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 
Companhia aberta 

CNPJ 09.611.768/0001-76 
NIRE 31300117898 

 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

 

 
 

A Inter Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”), com sede social na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, na Rua Ataliba de Barros, número 182, sala 1504, bairro São Mateus, 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral  que no decorrer da elaboração e 
apresentação das demonstrações financeiras levantadas em 30 de setembro de 2019, a 
Companhia identificou ajustes e reclassificações e optou por fazer a reapresentação espontânea 
das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e das informações 
intermediárias referentes aos períodos findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 
2018 e dos períodos findos em 31 de março e 30 de junho de 2019. Desde então, novas revisões 
estão sendo realizados pela Companhia e sujeitos a revisão dos auditores, mas não haverá 
qualquer efeito no resultado acumulado de 30 de setembro de 2019. 
 
Nesta data, as reapresentações abaixo já ocorreram: 
 

(i) As Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2018 
e ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 

(ii) Os formulários de informações intermediárias – ITR relativos ao período findo em 30 
de setembro de 2018; 

(iii) Os formulários de demonstrações financeiras padronizadas – DFP relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; 

(iv) Os formulários de informações trimestrais  - ITR relativos ao terceiro e quarto 
trimestres de 2018. 

 
As revisões das informações financeiras dos períodos findos em 31 de março e 30 de junho de 2018 
e 31 de março e 30 de junho de 2018 ainda estão em andamento e as reapresentações estão 
previstas para ocorrer em 24 de janeiro de 2020, uma vez que a Companhia está finalizando os 
testes e revisões junto aos seus auditores independentes, de forma a sanar as inconsistências. 
 
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os desdobramentos 
do assunto ora tratado. 
 
 
 
 

Juiz de Fora, 18 de dezembro de 2019 
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Cid Maciel Monteiro de Oliveira 
CFO e Diretor de Relações com Investidores 


