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Nota 2021 2020
Ativo 7.960.705 6.910.145
Circulante 4.165.614 3.426.233

Caixa e Equivalentes de Caixa 4 3.870.938 3.252.577
Contas a Receber 5 266.409 5.910
Impostos a Recuperar 7.859 163.888
Outros ativos 6 20.408 3.858

Não Circulante 3.795.091 3.483.912
Outros ativos 6 73.923 30.518
Imobilizado 7 172.286 199.023
Intangível 8 3.548.882 3.254.371

Passivo 7.960.705 6.910.145
Circulante 1.125.279 280.485
Fornecedores 45.688 35.830
Obrigações com Pessoal 9 372.620 121.443
Impostos e Contribuições a Recolher 10 362.238 123.212
Dividendos a pagar 344.733 -

Patrimônio Líquido 6.835.426 6.629.660
Capital Social 11a 6.578.549 6.539.753
Reservas de Capital 150.227 95.719
Reserva de Lucros 106.650 -
Prejuízos Acumulados - (5.812)

Nota 2021 2020
Reapresentado

Receita operacional líquida 12 8.432.705 4.188.156
Custo dos serviços prestados 13 (2.471.462) (1.970.169)
Lucro bruto 5.961.243 2.217.987
Despesas operacionais

Despesas administrativas 14 (2.727.465) (2.379.174)
Despesas tributárias (54.580) (11.537)
Depreciações e amortizações (58.747) (66.164)
Outras despesas (receitas) operacionais (48.909) (11.145)

(2.889.701) (2.468.020)
Lucro/ Prejuízo operacional antes do
 resultado financeiro 3.071.542 (250.033)
Resultado financeiro

Receitas financeiras 161.357 89.474
Despesas financeiras (10.320) (17.541)

Lucro/ Prejuízo antes do imposto de
 renda e contribuição social 3.222.579 (178.099)
Imposto de renda e contribuição social 15 (1.083.768) -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 2.138.811 (178.100)

Reserva de Lucros
Capital 
 social

Capital a 
 Integralizar

Reserva de 
 Capital Legal

Retenção  
de lucros

Lucro/Prejuízos 
 Acumulados Total

Saldos em 01/01/2020 6.539.753 - 95.719 172.288 1.388.192 - 8.195.952
Dividendos - - - - (1.388.192) - (1.388.192)
Prejuízo do exercício - - - - - (178.100) (178.100)
Absorção do prejuízo do exercício com reserva legal - - - (172.288) - 172.288 -
Saldos em 31/12/2020 6.539.753 - 95.719 - - (5.812) 6.629.660
Aumento de capital 48.495 (9.699) - - - - 38.796
Opções de ações outorgadas - - 54.508 - - - 54.508
Lucro do exercício - - - - - 2.138.811 2.138.811
Reserva legal - - - 106.650 - (106.650) -
Dividendos - - - - - (2.026.349) (2.026.349)
Saldos em 31/12/2021 6.588.248 (9.699) 150.227 106.650 - - 6.835.426

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 2.138.811 (178.100)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização 538.340 437.498
Plano de opções de ações 54.509 -

2.731.660 259.398
Variações nos ativos e passivos operacionais:

Contas a receber (260.499) (5.860)
Impostos a recuperar 156.029 (107.355)
Outros ativos (16.550) 348
Outros valores a receber (43.405) 33.416
Fornecedores 9.858 (444)
Obrigações com pessoal 251.177 (275.742)
Impostos e contribuições a recolher 239.026 (198.305)

Recursos líquidos gerados (aplicados)
 nas atividades operacionais 3.067.296 (294.544)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Compra de bens intangíveis (774.105) (856.776)
Compra de bens imobilizados (32.010) (1.030)

Recursos líquidos aplicados nas atividades
 de investimento (806.115) (857.806)
Fluxo de caixa atividades de financiamento

Distribuição de dividendos (1.681.617) (1.388.192)
Integralização de Capital 38.797 -

Recursos líquidos aplicados nas atividades
 de financiamento (1.642.820) (1.388.192)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 618.361 (2.540.542)

Disponibilidades de caixa no início do exercício 3.252.577 5.793.119
Disponibilidades de caixa no final do exercício 3.870.938 3.252.577

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 618.361 (2.540.542)

1. Contexto Operacional e de Mercado. A Prepona Sistemas de Testagem e 
Avaliação S.A. (“Companhia” ou “Prepona”), sociedade de capital fechado com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, foi constituída em 24 de julho de 2000 e tem 
como objeto social a elaboração e aplicação de testes para avaliação de ca-
pacitação e certificação de pessoas e de aprendizado, de interesse do público 
em geral, em âmbito acadêmico ou profissional, mediante o uso de técnicas e 
metodologias apropriadas; a publicação dos resultados dos mesmos; e, o ge-
renciamento de informações pessoais e corporativas e consultoria em geral. A 
Companhia atua em mercado específico, caracterizado por alta especialização, 
pouco explorado, em desenvolvimento e com forte potencial de crescimento, 
tanto no Brasil quanto no exterior. Esse potencial é ditado, não só pelo cres-
cimento na adoção e utilização de avaliações digitais pelas diversas institui-
ções e entidades de certificação de processos e pessoas, face a questões 
de logística, segurança e custo, mas também por instituições de ensino de 
todos os segmentos, desde o ensino regular, do ciclo fundamental até a gra-
duação e pós graduação, à cursos preparatórios e assessórios não regulares, 
que passaram a utilizar ferramentas educacionais digitais  TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) em larga escala. A pandemia afetou sensivelmente 
as operações da Companhia. A grande maioria dos testes são aplicados em 
Centros de Testes, e estes, por força das medidas de restrição de mobilidade 
e de concentração de pessoas, adotadas para controle, ficaram impedidos de 
operar de abril a meados de setembro de 2020, quando voltaram a receber 
candidatos de forma controlada. Esse evento acelerou a demanda por testes 
digitais, e a Prepona lançou testes com monitoramento remoto, de alta segu-
rança, que podem ser realizados nas residências dos candidatos e nos seus 
equipamentos pessoais, se estes possuem software e hardware compatíveis 
com a monitoria remota (câmera e áudio) e conexão adequada a essa tecnolo-
gia. Essa modalidade foi adotada por um dos clientes, e passou a ser mais uma 
opção de produtos de testagem da empresa. Os efeitos do lançamento desse 
novo produto foram percebidos nas receitas de 2021. A partir de setembro de 
2020, a aplicação das provas em centros de testes foi retomada, e o volume de 
provas remotas (em casa com fiscalização remota– novo modelo de testagem 
lançado em 2020) vem ganhando espaço. Assim, o volume de testes aplicados 
em 2021 cresceu sensivelmente, e a empresa atingiu faturamento recorde.  O 
volume de testes agendados segue em ritmo forte no início de 2022. A pandemia 
acelerou a adoção das novas ferramentas educacionais digitais e ampliou os 
horizontes de mercado, porém, o mercado carece de preparação e estruturação 
para utilização de ferramentas de testagem digital mais elaboradas e seguras. 
Nesse contexto, de acordo com o estabelecido com investidores e Conselho, a 
Companhia aumentou os investimentos em tecnologias de testagem remotas e 
portáteis, e fortaleceu a estratégia de desenvolvimento e lançamento de novos 
produtos. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. 2.1. Reapresen-
tação das Demonstrações Contábeis. Após a divulgação das demonstrações 
contábeis findas em 31 de dezembro de 2020, os administradores da Compa-
nhia visando uma melhor apresentação das mesmas, procederam os seguintes 
ajustes:
DRE Divulgado Ajuste Reapresentado
Receita operacional líquida 4.188.156 - 4.188.156
Custo dos serviços prestados (1.563.464) (406.705) (1.970.169)
Lucro bruto 2.624.692 (406.705) 2.217.987

Despesas administrativas (2.785.879) 406.705 (2.379.174)
Despesas tributárias (11.537) - (11.537)
Depreciações e amortizações (66.164) - (66.164)
Outras despesas (receitas)
 operacionais (11.145) - (11.145)

(2.874.725) 406.705 (2.468.020)
Lucro operacional antes do
 resultado financeiro (250.033) - (250.033)
Resultado financeiro

Receitas financeiras 89.474 - 89.474
Despesas financeiras (17.541) - (17.541)

Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social (178.099) - (178.099)
Prejuízo do exercício (178.100) - (178.100)
2.2. Base de Elaboração. A emissão das demonstrações contábeis foi apro-
vada pela Administração em 09 de fevereiro de 2022. As demonstrações con-
tábeis da Companhia foram preparadas de acordo com as políticas contábeis 
do Pronunciamento Técnico PME (R1) - Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas (“PMEs”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e revisões posteriores. A Companhia não está apresentando a Demons-
tração do Resultado Abrangente (DRA) em função de não ter ocorrido outros 
resultados abrangentes nos exercícios de 2021 e 2020. 2.3. Moeda Funcional 
e de Apresentação. As demonstrações contábeis foram preparadas e estão 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal ambiente econômi-
co onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.4. Uso de Estimativas 
e Julgamentos. A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na nota 3. 

3. Principais Práticas Contábeis. a) Apuração do resultado. O resultado é 
apurado pelo regime de competência. b) Caixa e equivalentes de caixa. Cai-
xa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e 
aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrelevante de mudança de 
seu valor de mercado. As aplicações financeiras são classificadas na categoria 
“ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado”. c) Imobi-
lizado. É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo 
método linear, considerando o prazo de vida útil estimada dos bens conforme 
na nota 7. d) Intangível. O ativo intangível compreende os bens incorpóreos 
da Companhia, registrados pelo custo de aquisição e formação deduzido da 
amortização. e) Outros ativos circulantes. São demonstrados pelos valores 
de custo, incluindo os rendimentos e, quando aplicável, reduzidos aos valores 
de realização. f) Passivo circulante. São demonstrados pelos valores conheci-
dos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas. g) Imposto de renda e contribuição social. 
São calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes 
na data de elaboração das demonstrações contábeis. Em 2021 e 2020 a Com-
panhia adotou o regime de apuração pelo lucro real.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2021 2020
Caixa 1.192 2.000
Bancos conta movimento 110.460 195.966
Aplicações financeiras 3.759.286 3.054.611

3.870.938 3.252.577
A Prepona concentra 100% de sua movimentação financeira no Itaú e as apli-
cações ficam restritas a fundos DI e CDBs do próprio banco, com classificação 
de risco baixo. 

2021 2020
Itaú CDB Plus 1.535.046 1.473.902
Itaú Trust Referenciado DI 1.429.383 737.910
Itaú VIP DI 539.971 517.098
Itaú Empresas Premium DI 254.886 304.630
Itaú Compromissada Plus - 21.071

3.759.286 3.054.611
5. Contas a Receber 2021 2020
Fundação Getúlio Vargas 266.409 5.910

266.409 5.910
6. Outros Ativos 2021 2020
Adiantamentos a funcionários 17.120 720
Despesas antecipadas 3.288 3.138
Circulante 20.408 3.858
Depósitos judiciais 53.923 10.120
Cauções 20.000 20.000
Empréstimos a funcionários - 398
Não Circulante 73.923 30.518

7. Imobilizado
Taxa depreciação 

 (% a.a.) 2021 2020
Equipamentos de informática 20% 356.161 324.152
Móveis e Utensílios 10% 181.001 181.000
Benfeitorias em imóveis 23.014 23.014
(-) Depreciação acumulada 20% (387.890) (329.143)

172.286 199.023

8. Intangível
Taxa amortização 

(% a.a.) 2021 2020
Marcas 141.093 138.298
Software em desenvolvimento 10% 5.363.248 4.592.287
Software comercial 20% 197.386 197.037
(-) Amortização acumulada (2.152.845) (1.673.251)

3.548.882 3.254.371
Marcas. Diante do contexto operacional e de mercado, a Companhia adotou 
como regra o desenvolvimento de identidade específica para seus produtos, 
aplicativos e processos bem como seu registro junto ao INPI (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial). Software em Desenvolvimento. Como empresa de 
E-assessment, a Prepona vem investindo substancialmente nos últimos anos no 
desenvolvimento de produtos e instrumentos de gestão de processos de avalia-
ção e testagem, em termos gerais, em seus sistemas de avaliação, ou seja, na 
Plataforma de Avaliação Prepona. As aplicações de avaliações digitais online e 
off-line (digital online and off-line tests) possuem características operacionais 
diferentes das avaliações em papel (paper based tests). Os processos de ca-
dastro de pessoas a serem avaliadas, a definição do tipo de teste a ser aplicado, 
sua preparação, disponibilização, aplicação, correção e entrega dos resultados, 
bem como os procedimentos de segurança são específicos e em sua maioria 
automatizados na própria plataforma. A Plataforma de Avaliação da Prepona é 
o conjunto de rotinas, funções e aplicativos, que são utilizados conforme cada 
avaliação, e que pode ser integrado aos sistemas de informações dos clientes 
(LMS, ERPs, sites entre outros). As ferramentas para gestão de centros de tes-
tes e da aplicação dos testes continuam em aprimoramento e o desenvolvimen-
to de ferramentas para aplicação simultânea em larga escala entrou no escopo 
do plano de investimentos para 2018 e deverá se estender pelos próximos anos. 
A amortização desses investimentos totalizou o montante de R$ 479.593 em 
2021 e R$ 402.285 em 2020. Software Comercial. Aquisição e licenciamen-
to de softwares diversos para processamento de dados e gestão do negócio. 

9. Obrigações com Pessoal 2021 2020
Bônus e PLR 232.181 -
IRRF sobre salário 52.629 42.644
INSS a recolher 49.674 42.640
Provisão de férias e encargos 36.431 34.544
FGTS a recolher 1.704 1.615
Salários a pagar 1 -

372.620 121.443
10. Impostos e Contribuições a Recolher 2021 2020
IRPJ/CSLL a recolher 179.730 -
PIS/COFINS a recolher 112.229 38.929
ISS a recolher 60.042 44.382
Contribuições sociais a recolher 7.740 30.169
IRRF sobre pessoa jurídica 2.497 9.732

362.238 123.212
11. Patrimônio Líquido. a) Capital social. O capital social está representado 
por 4.101.865 ações ordinárias nominativas. Em 2020 o capital estava repre-
sentado por 4.071.555 ações ordinárias nominativas. Em 2018 a Companhia re-
cebeu autorização para aumentar o capital social até o limite de 121.240 ações, 
mediante a emissão de ações ordinárias nominativas para permitir a implanta-
ção de plano de outorga de opções de aquisições de ações da Companhia. Em 
2018 e 2019 as metas de performance estabelecidas no plano de outorga de 
opções de ações da Companhia foram atingidas. Todos os outorgados exerce-
ram a opção de compra, e o 1º e 2º lote de ações, compreendendo 60.620 ações 
(30.310 ações em 2019 e 30.310 ações em 2021) foram subscritas. O quadro 
abaixo demonstra as modificações ocorridas no capital social:
Tipos de Ações 2017 2018 2019/2020 2021
Ações Ordinárias Nominativas
 Classe A 533.062 - - -
Ações Ordinárias Nominativas
 Classe B 2.696.250 - - -
Ações Ordinárias Nominativas - 4.041.245 4.071.555 4.101.865
Ações Preferenciais Nominativas - - - -
Ações Preferenciais
 Nominativas Classe A 685.941 - - -
Ações Preferenciais
 Nominativas Classe B 125.992 - - -
Total de Ações 4.041.245 4.041.245 4.071.555 4.101.865
b) Dividendos. Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos não 
inferiores a 25% do lucro líquido do exercício, após a dedução de prejuízos 
acumulados, se houver, a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição 
social sobre o lucro e a reserva legal, na forma prevista na legislação. Conforme 
Assembleia Geral Extraordinária, 15 de setembro de 2021, foi deliberado adian-
tamento de pagamentos de antecipação de dividendos. A Companhia antecipou 
os dividendos até 30 de novembro de 2021. Os dividendos referentes ao mês de 
dezembro serão pagos em 2022. 
12. Receita Operacional Líquida 2021 2020
Receita de prestação de serviços bruta 9.781.903 4.863.623
Impostos incidentes sobre faturamento (1.349.198) (675.468)

8.432.705 4.188.156
13. Custo dos Serviços Prestados 2021 2020

Reapresentado
Pessoal, encargos sociais e benefícios (1.476.000) (813.410)
Aluguel de processamentos de dados e
 licenciamento (618.954) (390.272)
Custo de amortização (376.508) (359.782)

(2.471.462) (1.970.169)
14. Despesas Administrativas 2021 2020

Reapresentado
Pessoal, encargos sociais e benefícios (2.248.287) (1.885.008)
Serviços de terceiros (192.591) (210.959)
Despesas gerais (160.058) (112.107)
Aluguel de imóveis (126.474) (111.637)
Viagens (55) (59.463)

(2.727.465) (2.379.174)
15. Imposto de Renda e Contribuição Social 2020
Resultado antes do IR/CSLL (178.100)
Adições permanentes 14.025
Base de cálculo do IRPJ/CSLL (prejuízo fiscal) (164.075)

2021
Resultado antes do IR/CSLL 3.222.579
Adições permanentes 348.080
(-) Comp. da base negativa (312.517)
Base de cálculo do IRPJ/CSLL (lucro fiscal) 3.258.142
Imposto de renda e contribuição social 1.083.768
16. Instrumentos Financeiros. Os valores de realização estimados de ativos 
e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informa-
ções disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A ad-
ministração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacio-
nais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste 
em acompanhamento permanente das taxas contratadas em comparação com 
as vigentes no mercado. A Prepona tem como política não assumir posições 
expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos 
que permitam controles e riscos. A Prepona não realizou operações com deriva-
tivos no exercício. De acordo com suas políticas financeiras, a Prepona não tem 
efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter 
especulativo. 17. Eventos Subsequentes. A Administração avalia a ocorrência 
de eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis. Não ocorreram 
eventos compreendendo a data das demonstrações contábeis e a data de sua 
aprovação que devessem ser ajustados ou divulgados.

Apresentamos aos Srs. acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2021 e 2020. Rio de Janeiro, 09/02/2022. A Diretoria.

Flávio José Chermont Vieira - Diretor Financeiro e Administrativo.                             Marco Tyler-Williams - Diretor Superintendente.                       Rafael Atalla Moreira CRC RJ 115.927/O-4 - Contador

Aos Diretores e Acionistas da Prepona Sistemas de Testagem e Avaliação S.A. 
Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Pre-
pona Sistema de Testagem e Avaliação S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela 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 seus aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Prepona Sistema de Testagem e 
Avaliação S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC 
Pronunciamento Técnico PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empre-
sas”). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade 
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. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administra-
ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC Pronunciamentos Técnicos PME 
(R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demons-

trações 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 operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contá-
beis 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 dos auditores independentes pela auditoria das 
demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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 considera-
das 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 de uma auditoria realiza-
da 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 demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 inter-

nos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas 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 esti-
mativas 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 uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza significativa 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. Nos-
sas 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 ge-
ral, 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.  Comu-
nicamo-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.

 Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2022.
                                                                    Mário Vieira Lopes
                                                                    Contador - CRC-RJ-060.611/O-0

Sábado, domingo e segunda-feira, 19-20-21/02/2022
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