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Senhores acionistas, O ano de 2021 foi um período de muitas mudanças. A área financeira e contábil foi reorganizada, 
viabilizando o saneamento dos atrasos de pagamentos por parte dos clientes e a conquista da menor inadimplência 
dos últimos anos. A empresa gerou um resultado operacional positivo maior do que o orçado. A necessidade de 
adesão ao parcelamento na SRF, de uma dívida de R$ 980.183,40 relativa a processos de 2002/2003 referente à 
IRRF e COFINS de 2002 e 2003, contribuiu drasticamente para o lucro líquido negativo. Outro fator importante foram 

as obras de adequação e reparos de problemas na sede da Matriz e na mudança de endereço da sucursal São Paulo, 
para mitigar os riscos em relação à COVID-19 e receber os colaboradores aos trabalhos presenciais. Em função da 
necessidade de modernização do parque tecnológico, e da entrada de novos clientes com alta volumetria de dados, 
iniciamos a migração dos nossos servidores para a nuvem, garantindo a melhoria da performance e a proteção das 
informações, com a previsão de alta redução dos custos de médio a longo prazo. A DIRETORIA
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ATIVO Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e Equivalente a Caixa 3 1.037.392 222.798
Contas a Receber 4 963.662 1.621.250
Impostos a Recuperar 5 642.183 166.069
Adiantamentos 78.884 52.660
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 2.722.121 2.062.777
Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo
Partes relacionadas - 230.756
Depósitos judiciais 6 3.068.848 2.910.709
Direitos a receber 251.005 251.005
Imposto Diferido 14 547.818 3.809.728
Imobilizado 7 501.669 435.949
Intangível 8 505.585 720.065
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.874.925 8.358.212
TOTAL DO ATIVO 7.597.046 10.420.989

PASSIVO Nota 2021 2020
Circulante
Contas a Pagar 593.041 66.107
Salários e Encargos Sociais 354.770 349.574
Provisão de Férias 721.537 730.429
Impostos e Contribuições a Recolher 9 344.757 461.749
Emprestimos - Conta Garantida 10 992.753 1.348.155
Parcelamento - Rfb 196.073 -
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 3.202.931 2.956.014
Não Circulante
Provisão para contingências 11 228.473 205.928
Parcelamento - Rfb 12 767.774 -
Contas a Pagar -Acionistas 13 140.918 140.918
Partes Relacionadas 293.180 -
TOTAL NÃO CIRCULANTE 1.430.345 346.846
Patrimônio Líquido
Capital social 15 20.900.000 20.900.000
Reserva legal 96.004 96.004
Reserva de lucros a realizar 2.547 2.547
Ações em Tesouraria (1.254.000) (1.254.000)
Resultado acumulados (16.780.781) (12.626.422)
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 2.963.770 7.118.129
TOTAL PASSIVO 7.597.046 10.420.989

Capital (-) Açoes em Reserva Retenção de Prejuízo
social tesouraria legal lucro acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 20.900.000 (1.254.000) 96.004 2.547 (12.896.255) 6.848.296
Lucro do Exercício - - - - 269.833 269.833
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.900.000 (1.254.000) 96.004 2.547 (12.626.422) 7.118.129
Prejuízo do exercício - - - - (4.154.359) (4.154.359)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 20.900.000 (1.254.000) 96.004 2.547 (16.780.781) 2.963.770

Nota 2021 2020
Receita líquida 16 16.267.954 13.430.708
Custos dos serviços prestados (8.681.303) (5.740.041)
Lucro bruto 7.586.651 7.690.667
Despesas gerais e administrativas 17 (6.739.322) (6.744.927)
Resultado financeiro, líquido (1.122.803) (392.632)
Outras despesas operacionais liquidas (616.976) -
Lucro (prejuízo) liquido antes da provisão   
do Imposto de Renda e Contribuição Social (892.450) 553.108
Provisão para IRPJ e CSLL
Imposto de renda - (70.471)
Contribuição social - (34.846)
Imposto de renda diferido (2.398.462) (130.852)
Contribuição social diferido (863.447) (47.106)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (4.154.359) 269.833
Lucro (prejuízo ) líquido por lote de mil ações (199) 12,91

2021 2020
Resultado líquido do exercício (4.154.359) 269.833

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (4.154.359) 269.833
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 377.909 808.641

(3.776.450) 1.078.474
Variações nos ativos e passivos
Clientes 657.589 (496.083)
Impostos a recuperar (476.114) 223.791
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.261.909 177.958
Adiantamentos (26.224) 16.162
Despesas antecipadas - -
Partes relacionadas 523.936 (176.153)
Depósitos judiciais (158.139) (752.023)
Salários e encargos sociais 5.196 72.732
Impostos e contribuições a recolher (116.992) 318.455
Provisão para férias (8.892) 371.465
Contas a pagar 171.532 (412.729)
Parcelamento - RFB 963.847
Provisão para contingências 22.545 -
Caixa gerado pelas atividades operacionais 1.043.743 422.049
Fluxos de Caixa das atividades de investimento
Aquisição imobilizado e intangível (229.149) (269.704)
Caixa aplicada nas atividades de investimentos (229.149) (269.704)
Aumento no caixa e equivalente de caixa 814.594 152.345
Caixa e equivalente de caixa :
No início do exercício 222.798 70.453
No final do exercício 1.037.392 222.798
Aumento no caixa e equivalente de caixa 814.594 152.345

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Delphos Serviços Técnicos S.A., é uma em-
presa de direito privado em forma de sociedade anônima de capital fechado, cons-
tituída em 10 de maio de 1967, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, RJ 
e tem como objetivo a prestação de serviços técnicos, por conta própria ou de 
terceiros, nas áreas de informática, regulação de sinistros e gestão de processos, 
tendo como foco o mercado segurador. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais abragem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e 
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demons-
trações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por de-
terminados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Em 
reunião de diretoria realizada em 05 abril de 2022 foi autorizada a conclusão das 
presentes demonstrações contábeis, estando aprovadas para divulgação. As prin-
cipais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contá-
beis estão definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente 
com as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
a) Estimativas: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos significa-
tivos, sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem o valor residual do ativo 
imobilizado e os saldos das contas de clientes, de contas a pagar e demais obriga-
ções. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. Entretanto, a Companhia revisa anualmente suas estima-
tivas e premissas contábeis. b) Aplicações financeiras: Estão demonstradas pelo 
valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) 
Clientes: São avaliados pelos montantes originais das vendas de serviços, dedu-
zidas da respectiva perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. A perda es-
timada de crédito de liquidação duvidosa é estabelecida quando uma Nota Fiscal 
completa 180 dias sem o seu pagamento, após cobrança exaustiva da mesma. d) 
Impostos a recuperar: Os impostos a recuperar são representados por retenções 
na fonte de imposto de renda e contribuição social, sobre os recebimentos de 
Clientes, e imposto de renda sobre aplicação financeira os quais serão compen-
sados com os respectivos valores a recolher de Imposto de Renda e Contribui-
ção Social. e) Ativo imobilizado e intangível: O imobilizado está apresentado pelo 
custo de aquisição. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear 
a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens. A 
Companhia não efetuou a revisão dos prazos de vida útil do seu ativo imobilizado 
e do seu ativo intangível, por considerar não ser relevante. Entretanto, efetuou 
inventário dos seus bens, realizando baixas relevantes de ativos obsoletos em 
dezembro de 2021. O intangível está representado por Softwares desenvolvidos 
internamente, contabilizados pelo custo original e por Programas de Computador 
adquiridos no mercado, que estão contabilizados pelo custo de aquisição, me-
nos amortização. A amortização foi calculada pelo método linear com base na 
estimativa de vida útil econômica dos bens. Em atendimento ao Pronunciamento 
Técnico, que dispõe sobre a avaliação periódica da recuperabilidade de todas as 
contas componentes do ativo imobilizado e intangível, a Administração da Com-
panhia entende que os valores registrados em 31 de dezembro de 2021, estão 
dentro das suas normalidades. f) Demais passivos circulantes e não circulantes: 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a 
data do balanço. g) Resultado: O resultado das operações é apurado em confor-
midade com o regime contábil de competência de exercício.
3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

2021 2020
Bancos conta movimento 694.707 146.635
Aplicação Financeira Vinculada 342.685 76.163

1.037.392 222.798
Os saldos de bancos são disponíveis em contas bancárias no Brasil. As apli-
cações financeiras em 31 de dezembro de 2021, totalizam o montante de R$ 
342.685, parte do valor de R$ 62.222 (R$76.163 em 31 de dezembro de 2020), 
referem-se a BB - Renda Fixa, que está vinculada ao empréstimo e sua quita-
ção, obtido junto aquela instituição bancária.  
4. Contas a Receber -CLIENTES

2021 2020
Clientes 963.662 1.621.250

963.662 1.621.250
A posição de cliente em 31 de dezembro de 2021, registra R$ 963.662, sendo 
que desse valor 3,23 % são títulos vencidos.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR 2021 2020
IRPJ a compensar Exerc. Ant 931 931
IRRF S/Aplicações financeiras 4.418 4.418
CSLL Lei no 10.833/03 127.421 32.384
CSLL a compensar Exerc. Ant  
IRRF sobre Serviços

1.099  
175.226

1.099  
36.650

PIS/COFINS 129.494 53.791
IRPJ a compensar Exer. Atual 159.272 27.420
CSLL a compensar Exer Atual 44.322 9.376

642.183 166.069
6. DEPÓSITOS JUDICIAIS

2021 2020
Depósitos judiciais fiscais 2.861.796 2.247.170
Depósitos judiciais trabalhista/civil 207.052 663.539

3.068.848 2.910.709
Depósitos judiciais são decorrentes de ações de natureza fiscal, trabalhista e civil.
7. IMOBILIZADO

Taxa 2021 2020
anual de Depreciação

depreciação Custo Acumulada Líquido Líquido
Processamento de 
dados 20% 2.821.215 (2.755.908) 65.307 34.482
Móveis, máquinas e 
utensílios 10% 1.024.407 (844.023) 180.384 250.860
Benfeitoria em 
imóveis de terceiros 4% 2.270.696 (2.014.718) 255.978 150.607

6.116.318 (5.614.649) 501.669 435.949
8. INTANGÍVEL

Taxa 2021 2020
anual de Amortização

amortização Custo acumulada Líquido Líquido
Software próprio 20% 7.764.720 (7.708.990) 55.730 86.163
Software adquiridos 
de terceiros 20% 3.599.132 (3.149.277) 449.855 633.901

11.365.852 (10.858.267) 505.585 720.064
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

2021 2020
Imposto de Renda 171.282 211.289
ISS a pagar 79.944 105.591
Cofins sobre faturamento a pagar 67.290 72.119
PIS sobre faturamento a pagar 19.897 18.574
CSLL – a pagar 6.344 5.747
Provisão IRPJ e CSLL - 48.429

344.757 461.749
10. EMPRÉSTIMO: A Companhia celebrou contratos de empréstimo em conta 
garantida e capital de giro. Em 31de dezembro de 2021, o saldo total é de R$ 
992.753 (R$ 1.348.155 em 31 de dezembro de 2020), assim distribuídos: Banco 
do Brasil -Capital de Giro – R$ 400.000,00 (encargos de 1,22% a.m.), saldo de-
vedor de R$ 19.138. Uso do limite de R$ 600.000 referente a    Conta Garantida), 
com incidência de encargos de 1,7 % a.m. Banrisul - saldo devedor de R$ 373.615 
referente ao empréstimo do capital de giro de R$ 1.000,000,00 com encargos de 
1,30% a.m. 11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA: Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia apresenta o saldo de R$ 228.473, para fazer face à cobertu-
ra de perdas prováveis, de processos trabalhista/cíveis, apoiada na opinião dos 
seus consultores jurídicos e diretoria. 12. PARCELAMENTO - RFB: o exercício 
de 2021, a Companhia aderiu ao parcelamento fiscal perante da Receita Federal 
do Brasil – RFB, que consolidando os seus débitos fiscais relativos aos tributos 
IRRF e Cofins, nos processos nrs.10.768-720.782/007-63, 10.768-720.783/07-16 
e 10.768-901.459/07-99. A segregação entre curto e longo está como segue:

2021
Curto prazo 196.073
Longo prazo 767.774

963.847
13. CONTAS A PAGAR A EX-ACIONISTA: Por conta da quebra de affectio so-
cietatis, a AGE realizada em 18 de dezembro de 2019, aprovou a dissolução par-
cial da sociedade, com a exclusão de dois ex-acionistas, que representavam 6% 
do capital social. Foi decidido que suas ações fossem adquiridas pela Companhia 
e colocada em tesouraria, ficando a Companhia responsável pelo pagamento das 
ações adquiridas. A Companhia manteve o reconhecimento dessa obrigação, em 
31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 140.918, com os ex-acionistas, 

correspondente ao percentual de participação sobre o saldo do patrimônio líquido 
contábil na data de 30/11/2019. A apuração dos haveres do referido, está sujeita 
à conclusão do processo judicial. 14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL DIFERIDO: A Companhia possui prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros, de acor-
do com os limites estabelecidos pela legislação tributária de imposto de renda. 
Imposto de Renda no valor de R$ 22.946.362 (R$ 18.792.002 em 2020) e con-
tribuição social no valor de R$ 24.643.402 (R$ 20.489.043, em 2020). Em 2021 
foi reavaliado o diferido, em função do lucro apresentado, novos cenários e infor-
mações subsequentes àquele balanço. A diretoria tinha como certa a conquista, 
junto a Caixa, de um contrato para regulação de sinistros de DPVAT, em âmbito 
nacional, o que não ocorreu, resultando em significativa redução de lucratividade 
futura. Dessa forma, a administração da Companhia atualizou o ativo fiscal diferi-
do decorrente de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social, conside-
rando a capacidade provável de geração de lucros futuros tributáveis no contexto 
das principais variáveis de seus negócios, conforme a seguir na demonstração:
Ano Imposto de Renda Contribuição Social Total
2022 54.129 19.487 73.616
2023 64.955 23.384 88.339
2024 77.946 28.060 106.006
2025 93.535 33.673 127.208
2026 112.242 40.407 152.649

402.807 145.011 547.818
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: CAPITAL SOCIAL: O capital social, em 31 de de-
zembro de 2021, é de R$ 20.900.000 (vinte milhões e novecentos mil) e está 
representado por 20.900.000 (vinte milhões e novecentos mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, estando 1.254.000 ações em tesouraria e as 
demais é de titularidade de pessoas residentes e domiciliadas no País. RESER-
VA LEGAL: É constituída em conformidade com a Lei das Companhias Anôni-
mas, em base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital 
social. 16. RECEITA LIQUIDA DE VENDAS: A receita liquida para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 possuem a seguinte composição:

2021 2020
Prestação de serviço 17.914.024 14.882.694
Vendas canceladas (13.305) (43.630)
Impostos incidentes sobre serviços (1.632.765) (1408.356)
Receita operacional líquida 16.267.954 13.430.708
17. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 2021 2020
Pessoal, encargos e benefícios sociais 4.116.656 3.806.675
Impostos, taxas e contribuições 61.084 55.460
Serviços de terceiros 1.469.105 1.275.300
Depreciação e amortização 377.909 808.614
Despesa de consumo, comunicação e divulgação 207.854 142.217
Despesas com aluguel, energia e seguros 506.714 656.661

6.739.322 6.744.927
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Os valores de mercado dos ativos e 
passivos financeiros foram determinados com base em informações de merca-
do disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes 
premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam ter um efeito 
diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a ad-
ministração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equiva-
le, aproximadamente, ao seu valor de mercado. Não existiam operações com 
derivativos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Aos Administradores e Acionistas da Delphos Serviços Técnicos S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Delphos Serviços Téc-
nicos S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
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 demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Delphos Serviços 
Técnicos S.A. em 31 de dezembro de 2021, 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 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros As-
suntos: Auditoria do exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação, 
foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas de auditoria 
vigentes por ocasião da emissão do relatório em 09 de abril de 2021, que 
não conteve nenhuma modificação. Outras informações que acompanham 
as demonstrações contábeis 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 con-
tábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qual-
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 

o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta es-
tar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil 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, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva 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 audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, 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. • Obtivemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria 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 continui-
dade 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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos 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 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. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros 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, 05 de abril de 2022.
R4 Auditoria Independente S/S - CRC-RJ-007.573/O-5

Renato Carlos Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-078.846/O-7
Rodrigo Carlos Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-107.950/O-8

Quarta-feira, 13/04/2022
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