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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFEREN-
TES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E DE 2020 (Em reais mil): 1. 
CONTEXTO OPERACIONAL: A CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA S.A. ("Empresa") é uma sociedade anônima de capital fechado, foi 
constituída em 10/11/1978 com sede na cidade do RJ. A Empresa possui em seu 
plano de negócios a prestação de serviços técnicos de engenharia civil em geral, 
reformas, manutenção predial e industrial e reforços de estruturas, no Brasil e no 
exterior. Pandemia do Corona Vírus-COVID 19: O ano de 2021 foi marcado pela 
continuidade da pandemia da COVID 19. A atividade de construção civil continuou 
sendo classificada como atividade essencial, conforme Decreto 10.282/2020. Tive-
mos uma segunda onda de contaminação no período de março a junho/2021, com 
elevado número de afastamento de colaboradores, que influenciaram diretamente 
na produção dos contratos. Com o avanço na vacinação na população brasileira, o 
número de afastamento dos colaboradores em média durante o ano foi menor que 
o ano de 2020, mas ainda significativo para a produção dos contratos. A pandemia 
continuou afetando diretamente os custos dos insumos, elevando absurdamente 
seus valores, acima dos reajustes contratuais, porém o impacto no resultado foi 
menor com o avanço das nas negociações e reconhecimento por alguns clientes 
deste desequilíbrio, restabelecendo-o em alguns contratos de grande monta. No 
último mês do ano tivemos um aumento de afastamento de colaboradores devido a 
um surto de influenza se confundindo com o covid-19, sendo aplicados os mesmos 
protocolos até que os colaboradores estivessem em condições de retornar as suas 
atividades. 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis fo-
ram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil de acordo com os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e de forma condizente 
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As informa-
ções financeiras estão sendo apresentadas em Reais e foram preparadas baseadas 
no custo histórico de cada transação, exceto por determinados instrumentos finan-
ceiros mensurados pelos seus valores justos. Na preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é requerido que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. As 
principais fontes de julgamento e estimativas estão detalhadas na nota explicativa 
nº 4. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira, os pronunciamentos técnicos, as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-
-CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC. Todas as infor-
mações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão das 
atividades da Empresa. b) Base de elaboração: As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com base no custo histórico, o qual geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. c) Continuidade dos 
negócios: A Administração avalia, com base em seus atuais planos operacionais 
e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional suportam uma 
eventual necessidade de recursos. A Administração revisa sua habilidade de liquidar 
os seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo médio de contas a 
receber e fornecedores, tomando as ações necessárias para mantê-los em níveis 
considerados adequados à gestão financeira. d) Aprovação das demonstrações 
financeiras: Em 22/02/2022, a Administração da Empresa autorizou a elaboração 
e divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021. 2.1 
REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Em atendimento 
ao pronunciamento técnico CPC - 23, que tratam de políticas contábeis, mudança 
de estimativa e retificação de erro, efetuamos ajustes retrospectivos nas demons-
trações financeiras da Companhia, referente ao exercício findo em 31/12/2020. A 
empresa efetuou ajustes em contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Com 

base neste levantamento foi reconhecido como ajuste de exercícios anteriores a 
01/01/2021, as reduções dos montantes de R$ 830 mil em Adiantamentos a forne-
cedores no Ativo Circulante, redução de 190 mil em Partes relacionadas, R$ 4.703 
em Investimentos e R$ 136 em Imobilizado no Ativo Não Circulante, redução de R$ 
2.303 mil em Fornecedores, redução de R$ 4 mil em contas a pagar, redução de 
R$ 277 mil em Salários e encargos sociais no Passivo circulante e aumento de R$ 
182 mil em Passivo a descoberto no Passivo Não Circulante e consequentemente 
redução do Patrimônio Líquido no montante de R$ 3.457 mil. Os ajustes realizados 
deveriam ser reconhecidos em exercícios anteriores a 2020, por estes motivos os 
saldos iniciais de 2021 estão sendo apresentados ajustados. A seguir apresentamos 
os efeitos nas demonstrações financeiras em 31/12/2020: 2.1.1 Reconciliação do 
Ativo

Ativo Circulante Não Circulante Total
Saldo apresentado  57.493  92.380  149.873
Baixa de Adiantamento a Fornecedores  (830) -  (830)
Baixa de Partes Relacionadas -  (190)  (190)
Baixa de Investimentos -  (4.703)  (4.703)
Baixa de Imobilizado -  (136)  (136)
Saldo reapresentado  56.663  87.351  144.014
2.1.2 Reconciliação do Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo e Patrimônio Líquido
Circu-
lante

Não  
Circulante

Patrimônio 
Líquido Total

Saldo apresentado  46.465  20.381  83.027 149.873
Baixa de Adiantamento a 
Fornecedores - -  (830)  (830)
Baixa de Partes Relacionadas - -  (190)  (190)
Baixa de Investimentos - -  (4.703)  (4.703)
Baixa de Imobilizado - -  (136)  (136)
Inclusão de Passivo a descoberto -  182  (182) -
Baixa de Fornecedores  (2.303) -  2.303 -
Baixa de Contas a pagar  (4) -  4 -
Baixa de Salários e encargos 
socias a pagar  (277) -  277 -
Saldo reapresentado  43.881  20.563  79.570 144.014
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: a. Estimativas con-
tábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a 
mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo 
de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estima-
tivas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos 
podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancá-
rios à vista, e as aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações estão 
demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda 
retido na fonte - IRRF auferidos até 31/12/2021, seguindo a apropriação pró-rata 
das taxas contratadas. c. Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liqui-
dação Duvidosa: Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações 
monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir even-
tuais perdas na sua realização. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir 
eventuais perdas. d. Imobilizado: Os itens de ativo imobilizado da Empresa estão 
demonstrados ao valor de custo, deduzidos da depreciação, amortização e perdas 
por redução ao valor irrecuperável. As depreciações foram calculadas pelo méto-
do linear a taxa que levam em conta a vida útil dos bens, as quais as taxas estão 
demonstradas em nota explicativa. e. Imposto de Renda e Contribuição Social: 
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social 
que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro real), às alíquotas 
aplicáveis segundo a legislação vigente sendo: 15%, acrescido de 10% sobre o 
valor que exceder a R$240 no ano, para o imposto de renda e 9% para a contribui-
ção social. Os créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias, 
prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social são reconhecidos somente 
na extensão em que seja provável que existirão bases tributáveis positivas que 
possam ser utilizadas. f. Outros ativos e passivos (circulantes e não circu-
lantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido 
quando a Empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como 

não circulantes. g. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas 
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. 
Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas 
na nota explicativa (13) e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas 
não são provisionados nem divulgados. Depósitos judiciais: São deduzidos das res-
pectivas provisões para contingências para fins de divulgação nas demonstrações 
financeiras. h. Apuração de resultado e reconhecimento de receita: O resultado 
é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos 
e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os 
ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do 
resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de renda e 
contribuição social. i. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos 
fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com a Deliberação 
CVM 641, de 07/10/2010, que aprovou o CPC 03 (R2)-Demonstração dos fluxos de 
caixa, emitido pelo CPC. A demonstração de fluxos de caixa reflete as modificações 
que ocorreram no caixa nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. 
j. Informações por Segmento: As informações por segmentos operacionais são 
apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal 
tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, 
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos seg-
mentos operacionais, é a Diretoria Executiva responsável inclusive pela tomada 
das decisões estratégicas da Sociedade. Devido ao seu modelo de negócios verti-
calmente integrado e as características das atividades da Sociedade, os resultados 
da Sociedade são acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada. 
Dessa forma, em 31/12/2021 e de 2020, a Sociedade possui apenas um segmento 
operacional divulgável. 4 . PRICIPAIS FONTES DE JULGAMENTO E ESTIMA-
TIVAS: Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil é requerido que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir significativamente dessas estimativas. As informações sobre incertezas 
das premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos 
seguintes aspectos: constituição de provisões necessárias para riscos tributários, 
cíveis, trabalhistas, vida útil do ativo imobilizado e recuperação dos ativos, as quais, 
apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Ad-
ministração da Empresa, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem 
eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores reais. Esti-
mativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. a) Redução dos valores de 
recuperação dos ativos: Os itens do ativo imobilizado que apresentam indicadores 
de perda de seu valor recuperável, com base em fatores financeiros e econômicos, 
têm seus valores contábeis anualmente revisados, através de estudo detalhado para 
cada UGC, pelo cálculo dos fluxos de caixa futuros descontados e pela utilização 
de taxa para desconto a valor presente, para assegurar que eventual provisão para 
perdas do valor contábil seja registrada no resultado do exercício analisado. b) Per-
das com recebíveis de clientes: As contas a receber de clientes são monitoradas 
individualmente, sendo a perda registrada diretamente no resultado com base na 
análise de risco da totalidade da carteira de clientes e respectiva probabilidade de 
recebimento, considerando os saldos vencidos há mais de 180 dias, excluindo 
valores já negociados. c) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas: 
A provisão constituída para processos judiciais que representa perdas prováveis é 
estimada com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é 
amparada pela opinião dos assessores jurídicos da Empresa.
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 2021 2020
Caixa e Bancos 162  2.680
Aplicações Financeiras 401  911

 563  3.591
Em 31/12/2021 e 2020, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa 
média de 100% da variação do certificado de depósito interbancário-CDI, tendo 
em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compromissada e 
CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, 
rapidamente conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os com-
promissos de curto prazo, sujeitos a baixo risco.
6. CLIENTES Circulante Não Circulante

2021 2020 2021 2020
Contas a Receber  53.537  42.362  42.801  52.988
(-) Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa (PCLD)  (1.946)  (3.177) - -

 51.591  39.185  42.801  52.988
Nenhum cliente individual foi responsável por mais de 10% da receita total.
7. IMPOSTOS A COMPENSAR 2021 2020
PIS  28  15
COFINS  127  74
INSS  102  102
IRPJ/CSLL  1.374  2.531
Outros  3  35

 1.634  2.757
8. ADIANTAMENTOS 2021 2020

(Reapresentado)
Adiantamentos a empregados  585  489
Adiantamentos a fornecedores  2.382  5.438

 2.967  5.927
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Empresa 
possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição social di-
feridos, registrados nos ativos circulante e não circulante, decorrentes de provisões, 
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, constituídos 
à alíquota de 25% para o imposto de renda e à alíquota de 9% para a contribuição 
social.

Ativo Passivo
2021 2020 2021 2020

Não Circulante  12.476  12.476  51  1.184
 12.476  12.476  51  1.184

Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros per-
mitem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31/12/2021 de R$12.476 
a ser realizado a partir do exercício de 2021. Tributos diferidos passivo: Foram 
constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social, aos quais 
estão registradas no passivo não circulante em função de: a) diferimento da tribu-
tação sobre os valores originados de contratos de longo prazo com o governo. 10. 
PARTES RELACIONADAS: A Empresa é controlada pela MRV Participações S.A. 
A Controladora também possui participações em outras empresas, formando um 
grupo econômico. Com isso, a Administração pratica o repasse de recurso para 
as demais empresas através de operações de mútuos, pactuados em condições 
normais de mercado para operações semelhantes e remunerados a uma taxa em 
consonância com a gestão financeira. Adicionalmente, informamos que as opera-
ções não possuem vencimento.

Ativo Não  
Circulante

Passivo Não 
Circulante

Participantes 2021 2020 2021 2020
(Reapre-
sentado)

Sócios pessoas físicas  794  794 - -
Contemat Engenharia e Geotecnia S.A.  11.908  11.547 - -
MRV Empreedimentos e Participações S.A. - -  7  15
CMAT Participações S.A.  324  301 - -

 13.026  12.642  7  15
11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Imobilizado e o Intangível estão apresen-
tados como segue:

Imobilizado

CUSTO

Máqui-
nas e 

Equipa-
mentos

Mó-
veis e 
Uten-
sílios

Equipa-
mentos de 
processa-
mento de 

dados
Veícu-

los

Ou-
tras 
imo-

biliza-
ções total

Intan-
gível

Tx depreciação 
% a.a.  10  10  15  20 - - -
Em 01/01/2020 
(Reapresentado)  8.810  1.510  1.900  1.847  491  14.558  1.780
Adições  2.581  129  80 - -  2.790 -
Baixas (4.340) (737) (1.186) (1.140) (13) (7.416) (825)
Em 31/12/2020  7.051  902  794  707  478  9.932  955
Adições  598  77  46 - -  721 -
Baixas (289) (42) (4) (424) - (759) -
Em 31/12/2021  7.360  937  836  283  478  9.894  955
Depreciação/Amortização acumuladas
Em 01/01/2020 (5.602) (1.045) (1.624) (1.829) (308) (10.408) (1.347)
Depreciação/Amor-
tização (765) (146) (84) (9) (42) (1.046) (105)
Baixas  2.779  724  1.137  1.140  9  5.789  825
Em 31/12/2020 (3.588) (467) (571) (698) (341) (5.665) (627)
Depreciação/Amor-
tização (801) (107) (74) (6) (41) (1.029) (7)
Baixas -  5 -  423 -  428 -
Em 31/12/2021 (4.389) (569) (645) (281) (382) (6.266) (634)
Imobilizado Líquido
Em 31/12/2020  3.463  435  223  9  137  4.267  328
Em 31/12/2021  2.971  368  191  2  96  3.628  321
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Circulante Não Circulante
2021 2020 2021 2020

Daycoval (a) 2.723 2.859 - 2.724
Bradesco (b) 3.614 4.212  6.275 -
ABC Brasil (c) 2.487 1.667  2.280 3.333
BTG (d) - -  12.131 10.000
(-) Juros a Apropriar  (896)  (737)  (2.700)  (342)

7.928 8.001 17.986 15.715
(a) Capital de giro-Daycoval: A empresa possui compromissos decorrentes de 
contrato de capital de giro com prazo de 24 meses e taxa pré-fixada de 11,35% 
a.a.. (b) Capital de giro-Bradesco: A empresa possui compromissos decorrentes 
de contratos de capital de giro com carência de 6 meses e prazo de pagamento de 
30 meses com taxa pós-fixada de 5% a.a.+100% da taxa CDI CETIP. (c) Capital de 
giro - ABC do Brasil: A empresa possui compromissos decorrentes de contrato de 
capital de giro com prazo de 36 meses e taxa de 5,5% a.a. + 100% da taxa CDI CE-
TIP. (d) Capital de giro - Banco BTG: A empresa possui compromissos decorrentes 
de contrato de capital de giro com carência de 24 meses e prazo de pagamento em 
mais 36 meses e taxa de 4% a.a. + 100% da taxa SELIC. Os montantes classifica-
dos no passivo não circulante têm a seguinte composição por ano de vencimento:
Ano de Vencimento 2021
2023 9.584
2024 6.144
2025 2.258

17.986

13.PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS
Passivo  

Circulante
Passivo Não  
Circulante

2021 2020 2021 2020
Parcelamento IRPJ  32  32 56  89

Relatório da Administração
Srs. Acionistas, a Administração da CONCREJATO Serviços Técnicos de Engenha-
ria S.A. (“Empresa”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração 
e as correspondentes demonstrações financeiras da empresa, acompanhadas do 
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2021.  A Concrejato completou, em 2021, 43 anos de atividades, 
período ao longo do qual se tornou a principal referência em sua área de atuação 
em recuperação estrutural, restauro, remodelação, revitalização e obras especiais, 
tendo sido pioneira na modernização de edificações históricos, e é hoje importante 
destaque no mercado de manutenção de redes de distribuição de gás nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Sorocaba. A Concrejato atuou ao longo de 2021 
em todo território nacional, com destaque no estado de São Paulo:  Execução da 
Estação Mendes e extensão de linha férrea e tração elétrica da Linha 9 -Esmeralda 
da CPTM SP, Revitalização e Ampliação do Museu Paulista – Museu do Ipiranga, 
Revitalização do Edifício Garagem Afredo Issa da Polícia Civil de São Paulo, Edifício 
Altino Arantes (Farol Santander). No estado do Rio de Janeiro diversas obras de 
restauração e modernização de Edificações Tombadas das quais destacamos:  
Convento do Carmo- PGE RJ, Palácio Capanema – Iphan, Museu Nacional, Museu 
de Belas Artes, Biblioteca Nacional, Sede do Iphan no Rio de Janeiro, Museu Vila 
de Vassouras e Casa do Barão de Vassouras. Ainda no estado do Rio de Janeiro 
atuamos na área de Saneamento na recuperação estrutural de Estação de Tra-
tamento de Esgoto Marilea em Rio das Ostras para a BRK Ambiental. No Estado 
do Rio Grande do Sul iniciamos duas importantes obras de restauração, sendo: 
Revitalização de Fachadas, Cobertura e demais estruturas do Farol Santander 
em Porto Alegre e restauração do Instituto de Educação General Flores da Cunha 
em Porto Alegre. Com relação aos contratos de manutenção e construção para o 
mercado de fornecimento de Gás Natural, ampliamos nossa atuação com renova-
ções de contratos junto à Comgás em São Paulo e Naturgy no estado no Rio de 
Janeiro. Ampliamos a implantação da ferramenta de Gestão “Lean Construction” 
nos principais contratos em andamento.  Nos anos de 2020 e 2021, ajustamos 
nossa estrutura organizacional para suportar aos desafios impostos pelo período 
de pandemia de COVID-19. Buscamos qualificar a empresa entre as melhores do 
mercado, “ranqueada” entre as 35 maiores empresas do setor de construção civil, 
aumentando nossa visibilidade no mercado como uma empresa desejada, podendo 
atrair investidores. Em 2021, com base nos indicadores de 2020, passamos do 46º 
lugar no Ranking Nacional das empresas de Construção civil a 40º Lugar. Conquis-
tamos o primeiro lugar em 2021 no Ranking Regional Sudeste, excluindo São Paulo, 
das maiores construtoras da Revista O Empreiteiro. No ano de 2021 demos passos 
importantes para a retomada da empresa no patamar do seu plano de crescimento 
conforme nosso planejamento estratégico.  Com resultado operacional dentro das 
projeções, fortemente impactado pelas significativas variações nos custos dos insu-
mos, bem como os efeitos de improdutivida gerados pela 2ª onda da pandemia de 

COVID-19.  Consolidado pela recuperação da caixa da empresa, cumprimos todos 
os compromissos de pagamento de dívida e de fornecedores, terminando o ano 
com saldo de caixa positivo, o que nos permitirá suportar os desafios do início de 
2022, enquanto finalizamos as negociações dos principais pleitos de desequilíbrio 
econômico financeiro dos contratos. A Receita Bruta da Companhia cresceu 7 %, 
passando de R$ 255.118 MM em 2020 para R$ 272.499 MM em 2021, enquanto 
nossos Custos Operacionais + Despesas, apesar do impacto significativo do au-
mento extraordinário dos principais insumos, sofreu um aumento apenas de 4,32 
%, passando de R$ 237.227 MM em 2020 para R$ 247.478 MM em 2021. Todas 
as ações tomadas ao longo de 2021 na Companhia, nos levou à uma reversão de 
prejuízo de R$ 3.509 MM em 2020 para um lucro de R$ 9.223 MM em 2021, como 
demonstrado nas DF´s que acompanham esse relatório.

Os nossos principais indicadores contábeis melhoraram em relação aos apurados 
em 2020, demonstrando a sólida situação econômica e financeira e nos permitindo 
a continuidade do plano de crescimento, também com foco na ampliação da carteira 
com Órgão Públicos:

Índices Fórmulas 2021 2020
índice de Liquidez Corrente LC = AC/PC 1.93 1.24
índice de Liquidez Seca LS = (AC - E) / PC 1.69 1.15
índice de Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC+ELP) 2.48 2.10
Solvência Geral SG = AT / (PC + ELP) 2.63 2.24
Grau de Endividamento GE = (PC + ELP) / AT 0.38 0.45
índice de Endividamento IE = (PC + ELP) / PL 0.61 0.81
Todo esse cenário demonstra que em 2021 passamos por um momento distinto 
e grave de caixa e sobrevivência da empresa, que foi amplamente superado, fina 
lizando o ano de 2021 com um cenário mais promissor. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais mil)
Nota 2021 2020

(Reapresentado)
ATIVO  143.115  144.014
CIRCULANTE  66.091  56.663
Caixa e equivalentes de caixa (5)  563  3.591
Clientes (6)  51.591  39.185
Impostos a compensar (7)  1.634  2.757
Adiantamentos (8)  2.967  5.927
Estoque  8.423  4.047
Outros créditos  913  1.156
NÃO CIRCULANTE  77.024  87.351
Depósitos e cauções  514  392
Impostos a compensar-NC  4.258  4.258
Clientes (6)  42.801  52.988
Partes relacionadas (10)  13.026  12.642
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos (9)  12.476  12.476
Imobilizado (11)  3.628  4.267
Intangível (11)  321  328
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  143.115  144.014
CIRCULANTE  34.207  43.881
Fornecedores  7.480  12.847
Empréstimos e financiamentos  (12)  7.928  8.001
Contas a pagar -  30
Obrigações tributárias  5.085  5.696
Salários e encargos socias a pagar  11.509  11.914
Parcelamentos de tributos  (13)  10  10
Adiantamentos recebidos de clientes  (14)  2.195  5.383
NÃO CIRCULANTE  20.115  20.563
Provisão de contingências  (15)  966  573
Parcelamentos de tributos  (13)  17  27
Impostos diferidos  (9)  51  1.184
Partes relacionadas  (10)  7  15
Passivo a descoberto  53  182
Obrigações tributárias-LP  1.035  2.867
Empréstimos e financiamentos-LP  (12)  17.986  15.715
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (17)  88.793  79.570
Capital Social  100.260  100.260
Outros resultados abrangentes -  (36.839)
Reservas de lucros -  34.722
Prejuízos acumulados  (11.467)  (18.573)

Demonstração do resultado em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais mil)
Nota 2021 2020

Receita Líquida (18)  254.900  234.513
Receita Bruta Obras e Manutenções  264.258  259.318
Receita Bruta Direitos a Faturar  8.241  (4.200)
Receita Bruta  272.499  255.118
(-) Impostos Obras e Manutenções  (20.773)  (20.824)
(-) Impostos Direitos a Faturar  3.174  219
(-) Impostos Faturamento e Direitos  (17.599)  (20.605)
Custo dos Serviços Prestados (19) (231.037) (215.438)
LUCRO BRUTO  23.863  19.075
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS
Honorários da diretoria  (1.655)  (1.704)
Despesas com pessoal  (7.148)  (6.740)
Despesas gerais e serviços  (7.668)  (9.552)
Despesas de depreciação e amortização  (1.036)  (1.151)
Outras receitas / Outras Despesas Operacionais  1.066  (2.642)

 (16.441)  (21.789)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  7.422  (2.714)
RESULTADO FINANCEIRO
Resultado Financeiro Líquido (20)  1.777  (1.041)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO  9.199  (3.755)
Imposto de renda sobre o lucro diferido  828  181
Contribuição social sobre o lucro diferido  306  65
Imposto de renda sobre o lucro  (801) -
Contribuição social sobre o lucro  (309) -
Imposto de renda e contribuição social (16)  24  246
LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO  9.223  (3.509)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2021 e de 2020  
(Em reais mil)

2021 2020
Resultado do exercício  9.223  (3.509)
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o 
resultado do exercício em períodos subsequentes: - -
Total do resultado abrangente  9.223  (3.509)

Demonstração das mutações no  
patrimônio líquido em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais mil)

Reserva de Lucros Outros 
Resul-
tados 
Abran-
gentes

Pre-
juízos 

Acumu-
lados Total

Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Atuali-
zação 
Tecno-
lógica

Expan-
são

Em 01/01/2020 100.260 4.081 4.965 25.676 (36.839) (15.064) 83.079
Prejuízo do 
exercício - - - - - (3.509) (3.509)
Em 31/12/2020 
(Reapresentado) 100.260 4.081 4.965 25.676 (36.839) (18.573) 79.570
Lucro do exercício 9.223 9.223
Absorção de 
outros resultados 
abrangentes - (4.081) (4.965) (25.676) 36.839 (2.117) -
Em 31/12/2021 100.260 - - - - (11.467) 88.793

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e de 2020  
(Em reais mil)

2021 2020
Das atividades operacionais:
LUCRO LIQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO  9.223 (3.509)

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
• Depreciação e amortização  1.036  1.151
• Baixa líquida do imobilizado  331  1.627
• Imposto de renda e contribuição social diferidos  (247)
• Provisão (Reversão) de contingências  393  529
• Provisão (Reversão) devedores duvidosos  1.321 (1.758)
• Juros e variações sobre partes relacionadas - -
• Juros sobre empréstimos  2.399  814

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ajustado  14.703 (1.393)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais

• Clientes e contas a receber (3.540)  6.882
• Impostos a compensar  1.123  132
• Adiantamentos a fornecedores e empregados  2.960 (3.764)
• Estoque (4.376) (4.047)
• Outros Créditos  243  (288)
• Depósitos e cauções  (122)  (391)

Aumento (Redução) nos passivos operacionais
• Fornecedores (5.367)  (265)
• Contas a pagar  (30)  (556)
• Obrigações tributárias e Impostos diferidos (3.576) (2.197)
• Adiantamentos recebidos (3.188)  (594)
• Salários e encargos socias a pagar  (405)  373

Fluxo de caixa das atividades operacionais  (1.575) (6.108)
Das atividades de investimentos:
• Investimentos / Passivo a descoberto-Consorcios  (129) (1.106)
• Aquisição de imobilizado  (721) (2.790)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  (850) (3.896)
Das atividades de financiamentos:
• Variação líquida de empréstimos e financiamentos  (201)  11.338
• Parcelamentos de tributos  (10)  (10)
• Partes Relacionadas  (392)  (672)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  (603)  10.656
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA  (3.028)  652
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial  3.591  2.939
Saldo final  563  3.591
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE 
CAIXA  (3.028)  652
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(-) Juros a apropriar  (22)  (22)  (39)  (62)
 10  10  17  27

Durante o exercício de 2019 a empresa optou pelo parcelamento ordinário de saldo 
devedor de IRPJ oriundo de notificação fiscal. Tal parcelamento foi realizado em 60 
(sessenta) parcelas fixas de R$ 2.808,41, acrescido de atualização pela variação 
da taxa SELIC.
14. ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES 2021 2020
Adiantamentos recebidos de clientes  2.195  5.383

 2.195  5.383
A Empresa possui saldos referentes a contratos firmados com clientes a serem 
compensados em faturamento futuro. 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: 
A Administração da Empresa constitui provisão para valores de contingências tra-
balhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação 
de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência foram 
estimados e estão garantidos parcialmente por depósitos judiciais.

Provável Possível
2021 2020 2021 2020

Trabalhistas  1.473  956  4.685  3.765
Cíveis - -  20.241  8.746
(-) Depósitos Judiciais vinculados (507) (383) - -

 966  573  24.926  12.511
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são 
ações movidas por empregados desligados contra a Empresa, envolvendo cobran-
ças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional 
de periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação 
é provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e 
morais relacionadas a contratos de clientes. 16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRI-
BUIÇÃO SOCIAL-ALÍQUOTA EFETIVA: A alíquota efetiva sobre o lucro antes do 
IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

2021 2020
Prejuízo (Lucro) antes do IRPJ e CSLL  9.199 (3.755)
IRPJ/CSLL no resultado do Exercício (1.110) -
IRPJ/CSLL diferidos  1.134  246
Alíquota Efetiva 0% 7%
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 17.1. CAPITAL: A Companhia possui um capital 
social de R$ 100.260 (cem milhões e duzentos e sessenta mil reais), divido em 
57.687.841 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 1,74 fixos, cada, totalmente 
subscritas e integralizadas pelos acionistas de forma proporcional às suas respec-
tivas participações no capital social da mesma. 17.2. AJUSTE DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL: A Empresa adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do 
valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, 
foi registrado em conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, 
de acordo com o ICPC10. 17.3. RESERVA LEGAL: É constituída de acordo com 
a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até 
que a soma com a Reserva de Capital atinja 20% do Capital Social. 17.4. ATUA-
LIZAÇÃO TECNOLÓGICA: A Administração constituiu a reserva de atualização 
tecnológica na proporção de até 10% do lucro líquido, após as destinações legais. 
Esta reserva tem por finalidade manter os equipamentos da Empresa compatíveis 
com o progresso científico. 17.5. EXPANSÃO: De igual forma a nota anterior, a 
Administração constituiu a reserva para expansão das atividades, assegurando 
recursos econômicos para fomentar as atividades operacionais seja por meio de 
aumento de capital para fornecer a estrutura própria ou até mesmo na criação de 
novos empreendimentos e projetos. 17.6. RESULTADOS ABRANGENTES: Os 
valores registrados referem-se aos ajustes provenientes da desoneração sobre a 
folha de pagamento, já somados ao resultado de baixa de contas a receber relativo à 
venda da marca e demais variações decorrentes do patrimônio líquido resultante de 
transações e eventos não derivados de transações com os sócios na qualidade de 
proprietários. 18. RECEITA LÍQUIDA: A conciliação entre a receita bruta e a receita 
líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício é como segue:

2021 2020
Receita Bruta  272.499  255.118
Deduções da receita
ISS  (8.155)  (7.437)
PIS  (1.804)  (1.553)
COFINS  (8.326)  (7.169)
INSS s/faturamento (CPRB)  686  (4.446)
Receita Líquida  254.900  234.513

Assim como as demais organizações do seguimento da construção civil, também 
a Concrejato possui em uma pequena parcela de seus contratos a cláusula de 
faturamento direto, onde ela é a responsável pela administração da construção, 
porém os materiais são adquiridos em nome da empresa contratante e quitados 
diretamente por esta. Dessa forma, embora não incluído da Demonstração de Re-
sultado do Exercício, o faturamento direto também poderia ser mais um elemento 
de composição de faturamento. Para o exercício findo em 31/12/2021 esse mon-
tante representou R$6.079.194 (seis milhões, setenta e nove mil, cento e noventa 
e quatro reais). 
19. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2021 2020
Custo com mão-de-obra  (88.887)  (92.354)
Custo com serviços  (41.574)  (41.193)
Custo com materiais  (66.125)  (52.204)
Custo com ativos  (30.196)  (27.226)
Custos gerais  (4.255)  (2.461)
Total dos custos  (231.037)  (215.438)
Conforme explicado na nota 18, o impacto no custo da cláusula de faturamento 
direto dos contratos, representou um acréscimo de R$6.079.194 (seis milhões, 
setenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais). 
20. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2021 2020
Rendimentos de aplicações financeiras  4  17
Descontos obtidos  59  157
Juros e atualizações  4.833  2.219
Variações monetárias ativas  127  98
Juros de contratos de mútuos  521  313
Outras receitas -  5
Total das receitas financeiras  5.544  2.809
Descontos concedidos  (166)  (684)
Juros passivos  (715)  (815)
Juros sobre obrigações  (37)  (954)
Outras despesas  (2.849)  (1.397)
Total das despesas financeiras  (3.767)  (3.850)
Resultado financeiro líquido  1.777  (1.041)
21. LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) POR AÇÃO: a. Básico: Em atendimento à 
legislação das sociedades anônimas, a Empresa apresenta o lucro (prejuízo) por 
ação, na qual é apurado mediante a divisão do lucro líquido (prejuízo) do exercício 
pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as 
ações adquiridas pela Empresa e mantidas como ações em tesouraria. b. Diluí-
do: O Lucro líquido (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da 
quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a 
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Empresa não possuí 
ações ordinárias diluídas.

2021 2020
Lucro (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia  9.223 (3.509)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas-mi-
lhares

 
57.688  57.688

Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação  0,16 (0,06)
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Empresa participa em operações en-
volvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estima-
dos de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Empresa em 
31/12/2021 e de 2020, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valo-
res diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de 
mercado dos instrumentos financeiros: O valor de mercado das disponibilidades 
(caixa, bancos e aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a 
receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão 
do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do 
balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos são atualizados monetaria-
mente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições 
de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos balanços está 
próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo devido às partes 
relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes 
caso tivessem sido praticadas com partes não relacionadas e, portanto, represen-
tariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado das tran-
sações financeiras. 23. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO 
DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de 
ativos financeiros, a Empresa procura permanentemente otimizar sua rentabilidade 
adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indi-

quem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, 
a Empresa administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem 
sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos 
sócios. A política da Empresa é manter uma forte estrutura de capital, de modo a 
manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus 
sócios. A Administração da Empresa acredita que os recursos disponíveis para a 
Empresa são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes 
para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e 
outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2021. A Empresa não contrata 
instrumentos financeiros para fins especulativos. 23.1. RISCO DE LIQUIDEZ E DE 
CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que 
levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Empresa 
ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades 
e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Empresa são mantidas nas 
melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políti-
cas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. I. 
Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos 
com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Empresa 
de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente 
em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de 
crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser 
atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos 
objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, mitigando o 
prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. II. Contas a 
receber: O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substan-
cialmente, em função do porte financeiro das empresas para as quais a Empresa 
presta serviços. Adicionalmente, a Empresa monitora continuamente a posição de 
seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, 
objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica 
procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às 
contas a receber, cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação 
de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31/12/2021, a concentração 
de risco de crédito dos clientes não é relevante. 23.2. RISCO DE MERCADO: 
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de 
um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os 
Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a 
receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis 
para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos finan-
ceiros derivativos. 23.3. RISCO DE TAXA DE JUROS: Risco de taxas de juros é o 
risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Empresa 
ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às 
obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. A Empresa gerencia 
o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos a 
receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. 23.4. 
GESTÃO DE CAPITAL: A Empresa tem por objetivo administrar seu capital sob 
a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício 
às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que 
busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital 
da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os 
acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver 
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito 
de reduzir o nível de endividamento. 24. SEGUROS: A Empresa mantém seguros 
de responsabilidade civil, seguro contra incêndio, roubo, queda de raio, danos elé-
tricos, equipamentos em canteiro de obra, seguro de risco de engenharia, seguro 
de veículos e seguro de vida, sendo a cobertura contratada considerada suficiente 
pela administração da Empresa para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/
ou responsabilidades. 
Diretor Presidente: Rommel Curzio Valente; Diretores Operacionais: Ronal-

do Ritti Dias, Maria Aparecida Soukef Nasser, e Lauro Antônio  
Tiradentes de Oliveira Junior; Diretor Jurídico: Alexandre Augusto Costa 

Cabral; Diretor de Planejamento e Controle / QSMS: Marcos Oliveira 
Monteiro; Diretor Administrativo Financeiro: Luis Afonso Migliani Bazzo. 

Contador: Ailton Fernando de Souza – CRC – 1SP203379/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS: Aos acionistas da Companhia Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
individuais da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. em 31/12/2021, o desempenho individual de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais 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 contábeis individuais”. Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, 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. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o relatório do auditor: A administração da companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, 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.  Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb), 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 individuais, 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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia e 
suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis individuais, 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: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis individuais, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e 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 con-
troles internos da companhia e suas controladas. • 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 e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais 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 e 
suas controladas 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 individuais representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio 
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 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 as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. RJ, 22/02/2022. Alberto A. de F. S. Maia - Contador-CRC-RJ nº 082.246/O-0; Opinião Auditores Independentes - CRC/SP no 021.490/O - T - RJ. 

Quinta-feira, 17/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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