
ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 03.772.677/0001-36

Notas Explicativas: 1 - Contexto Operacional:  A Cia. tem por objeto social 
a participação em empreendimentos, em outras sociedades comerciais ou ci-
vis, como sócia, acionista ou quotista, a administração de bens próprios e a 
elaboração de projetos de arquitetura, edificações e construção civil. 2 - Apre-
sentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronun-
ciamentos emitidos pelo CPC. As DFs. são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a 
conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/21. Para as DFs. consolida-
das da Zi Participações S.A., foram inclusas as seguintes Cias., classificadas 
como controladas ou controladas em conjunto: 
Companhias Participação Classificação
Serra Concessões S.A. 73,38% Controlada
Sêneca S.A. 75,64% Controlada
Três Morros Participações S.A. 93,25% Controlada
Zi Blue S.A. 100,00% Controlada

Outras Companhias Participação Classificação
SPE Ferrara Empreendimentos e  
Participações S.A. 25,00% Controlada em conjunto
SPE Cantazaro Empreendimentos e  
Participações S.A. 25,00% Controlada em conjunto
SPE Barletta Empreendimentos e  
Participações S.A. 25,00% Controlada em conjunto
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do 
ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais 
foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos 
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3 - Resumo 
das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimen-
tos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante ris-
co de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para 
atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, 
disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos 
da rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs. . São representadas 
basicamente por operações compromissadas e por CDB com garantia de 
recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor 
justo. b. Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas 
fiscais emitidas e não recebidas até 31/12/21. A Cia., no exercício findo em 
31/12/21, avaliou não haver necessidade de registro da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe uma 
evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a re-
ceber. c. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo 
todos os custos de aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão 
registrados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam reali-
zadas com seu uso ou venda. d. Créditos tributários: Os saldos de créditos 
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em 
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. 
e. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, 
a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das 
controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido ou 
prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de 
capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou 
despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas são elaboradas 
para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetu-
ados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as ado-
tadas pela Cia.  f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é re-
conhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios econômicos 
associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado 
confiavelmente.  O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamente 
de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a 
vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo menos ao 
final de cada exercício. g. Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedo-
res estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, 
dos encargos financeiros incorridos. h. Impostos e contribuições sociais: 
Valores referentes a provisão para pagamento de tributos federais, estaduais 
e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. i. Avaliação do 
valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da 
Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando 
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram identificados 
ajustes a serem contabilizados. j. Declaração de conformidade: As DFs. in-
dividuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S.A. e 
os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC 
e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas interna-
cionais de contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo IASB. k. Normas e Interpre-
tações contábeis revisadas: A Cia. e suas controladas, adotaram o CPC 
06 (R2) / IFRS 16 – “Arrendamentos” a partir de 1º/01/19. O pronunciamento 
introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. A aplicação da norma revisada, a partir de 1º/01/19, não trouxe 
efeitos contábeis materiais no período atual e em exercícios anteriores na Cia. 
e em suas controladas. 4 - Investimentos:

Controladora
 Participação 2021 2020
Serra Concessões S.A. 73,38% 23.400 23.188
Sêneca S.A. 75,64% 5.146 11.074
Zi Blue S.A. 100,00% 103.502 855.312

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 4.350 10.168 10.801 16.524
Contas a receber de clientes (3.b) - - 1.327 1.042
Estoques (3.c) - - 25.342 17.595
Créditos com partes relacionadas 2.874 3.123 85 79
Dividendos a receber - - 39.766 36.109
Créditos tributários (3.d) 387 254 803 660
Outros créditos 49 66 520 343

7.660 13.611 78.644 72.352
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas - - 3.056 2.191
Depósitos, cauções e retenções 326 307 500 530
Outros créditos - - 388 388

326 307 3.944 3.109
Investimentos                          (3.e/4) 800.941 891.633 887.155 1.000.556
Imobilizado                               (3.f/5) - - 86.456 96.975

801.267 891.940 977.555 1.100.640
Total do ativo 808.927 905.551 1.056.199 1.172.992

Demonstrações dos Resultados em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita bruta - - 20.880 17.046
 Deduções da receita bruta - - (300) (578)

Receita operacional líquida - - 20.580 16.468
 Custo bruto - - (14.415) (11.206)

Lucro bruto - - 6.165 5.262
Receitas (despesas) operacionais: 125.127 120.727 162.445 155.329
  Gerais e administrativas (4.303) (2.430) (10.474) (7.342)
  Resultado financeiro, líquido 728 355 905 418
  Outras operacionais, líquidas - - - -
  Resultado de equivalência patrimonial 128.702 122.802 172.014 162.253
Lucro antes da contribuição social e do IR 125.127 120.727 168.610 160.591
 Contribuição social e IR - - (43) (33)

Lucro líquido antes da participação 
  minoritária 125.127 120.727 168.567 160.558
 Participação de acionistas não  
 controladores - - (43.440) (39.831)

Lucro líquido do exercício 125.127 120.727 125.127 120.727
Demonstrações dos Resultados Abrangentes  

em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Notas 2021 2020

Lucro líquido do exercício 125.127 120.727
Itens que serão reclassificados 
subsequentemente para o resultado:
 - Ajuste de avaliação patrimonial (6) (5.967) (2)
 - Outros resultados abrangentes (6) 99 195
Resultado abrangente do exercício 119.259 120.920

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Atribuível aos acionistas da Controladora

Reservas  
de lucros Participa- Patri-

Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Re-
serva 
legal

Reserva 
para inves-

timento

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Outros 
resultados 

abrangentes

Lucros 
acumu-

lados

Patri-
mônio 
líquido

ção dos 
não con-

troladores

mônio 
líquido 

total
Saldos em 01/01/20 524.933 14.305 33.064 179.812 50.739 (287) - 802.566 234.550 1.037.116
Lucro líquido do exercício - - - - - - 120.727 120.727 - 120.727
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (2) - - (2) - (2)
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - 6.036 - - - (6.036) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - - - (36.000) (36.000) - (36.000)
 Reserva para investimento - - - 78.691 - - (78.691) - - -

Outros resultados abrangentes - - - - - 195 - 195 - 195
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - - 25.768 25.768
Saldos em 31/12/20 524.933 14.305 39.100 258.503 50.737 (92) - 887.486 260.318 1.147.804
Lucro líquido do exercício - - - - - - 125.127 125.127 - 125.127
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (5.967) - - (5.967) - (5.967)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa - investida - - - - (182.888) - - (182.888) - (182.888)
Ajuste de exercícos anteriores reflexa - investida - - - (46) - - - (46) - (46)
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - - 6.256 - - - (6.256) - - -
 Dividendos distribuídos - - - - - - (33.000) (33.000) - (33.000)
 Reserva para investimento - - - 85.871 - - (85.871) - - -

Outros resultados abrangentes - - - - - 99 - 99 - 99
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - - (20.951) (20.951)
Saldos em 31/12/21 524.933 14.305 45.356 344.328 (138.118) 7 - 790.811 239.367 1.030.178

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 125.127 120.727 168.567 160.558
Ajustes para conciliar o lucro 
 líquido ao caixa e equivalentes

   de caixa aplicados pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência 
 patrimonial (128.702) (122.802) (172.014) (162.253)
Resultado de participações 
 minoritárias - - (43.440) (39.831)

(3.575) (2.075) (46.887) (41.526)
Variações nos ativos e passivos operacionais

Contas a receber de clientes - - (285) 244
Tributos a recuperar (133) 74 (143) 102
Créditos com partes relacionadas 249 (1.676) (871) 23
Dividendos a receber - 4 (3.657) (942)
Outros ativos (2) (69) (7.894) (2.312)
Fornecedores (15) 27 216 48
Impostos e contribuições sociais 66 135 (85) 791
Débitos com partes relacionadas - - 702 (46)
Participação de não  
 controladores - - (20.951) 25.768

Recursos líquidos aplicados nas 
 atividades operacionais (3.410) (3.580) (79.855) (17.850)

Fluxo de caixa das atividades de 
  investimentos

Investimentos 219.394 46.339 285.415 64.528
Adições ao imobilizado - - 10.519 (1.222)

Recursos líquidos gerados nas 
 atividades de investimentos 219.394 46.339 295.934 63.306

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos distribuídos (33.000) (36.000) (33.000) (36.000)
Ajuste de avaliação patrimonial 
 reflexa - investida (182.888) - (182.888) -
Ajuste de avaliação patrimonial (5.967) (2) (5.967) (2)
Ajuste de exercícos anteriores  
 reflexa - investida (46) - (46) -
Outros resultados abrangentes 99 195 99 195

Recursos líquidos aplicados pe-
las atividades de financiamentos (221.802) (35.807) (221.802) (35.807)

Redução (aumento) no caixa e 
equivalentes de caixa (5.818) 6.952 (5.723) 9.649
Demonstração da redução (aumento) de caixa e 
equivalentes de caixa:

No início do exercício 10.168 3.216 16.524 6.875
No final do exercício 4.350 10.168 10.801 16.524

Redução (aumento) no caixa e 
 equivalentes de caixa (5.818) 6.952 (5.723) 9.649

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às 
DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/21.

Passivo
Circulante
Fornecedores (3.g) 12 27 4.398 4.182
Impostos e contribuições 
sociais (3.h) 249 183 1.925 2.010
Débitos com partes relacionadas - - 718 367
Outros débitos - - 197 197

261 210 7.238 6.756
Não Circulante
Débitos com partes relacionadas 17.855 17.855 18.783 18.432

17.855 17.855 18.783 18.432
Patrimônio Líquido (6)
Capital social 524.933 524.933 524.933 524.933
Reservas de capital 14.305 14.305 14.305 14.305
Reserva de lucros 389.684 297.603 389.684 297.603
Ajuste de avaliação patrimonial (138.118) 50.737 (138.118) 50.737
Outros resultados abrangentes 7 (92) 7 (92)

790.811 887.486 790.811 887.486
Participação de acionistas 
não controladores - - 239.367 260.318

790.811 887.486 1.030.178 1.147.804
Total do passivo e patrimônio líquido 808.927 905.551 1.056.199 1.172.992

Controladora
 Participação 2021 2020
Três Morros Participações S.A. 93,25% 655.721 -
Cantazaro Empreendimentos e  
 Participações S.A. 25,00% 158 137
Barletta Empreendimentos e  
 Participações S.A. 25,00% 198 60
Ferrara Empreendimentos e 
 Participações S.A. 25,00% 262 189
 788.387 891.633
No exercício de 2021 foi realizada uma reorganização societária, onde a Zi 
Blue S.A. (subsidiária da Cia.), transferiu a totalidade de suas ações na inves-
tida Três Morros Participações S.A. para a Zi Participações S.A. 
 Consolidado
 Participação 2021 2020
Investidas da Controladora (indireta) (*) 761.092 868.673
Serra Concessões S.A. (*) 7.811 6.524
Zi Blue S.A. (*) 103.502 110.012
Ágio da Controladora 12.554 11.741
Outros investimentos 2.196 3.606
 887.155 1.000.556
(*) Participação variada, conforme saldos de investidas não consolidadas, 
conforme CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas.
5 - Imobilizado Consolidado

Taxas Custo Depreciação 2021 2020
Terrenos - 60.149 - 60.149 69.924
Edificações e benfeitorias           5% 21.897 - 21.897 22.962
Outros 10% e 20% 7.085 (2.675) 4.410 40.89

101.244 (4.269) 86.456 96.975
6 - Patrimônio Líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/21, está representado por 302.791.260 ações (302.791.260 
em 31/12/20) sendo 100.930.420 (100.930.420 em 31/12/20) ordinárias e 
201.860.840 (201. 860.840 em 31/12/20) preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída me-
diante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do 
capital social. Reserva para investimento - Constituída por até 75% do lucro 
líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das ati-
vidades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter 
destinação diferente por decisão da Assembleia. • Ajuste de avaliação patri-
monial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do 
valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em seus 
saldos iniciais. A administração considera que os valores de mercado refletem 
a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. Em virtude da recompra 
de ações próprias para tesouraria ocorrido em investimento indireto (Sanea-
mento Ambiental Águas do Brasil S.A. - SAAB), foi registrado no Patrimônio 
Líquido um ajuste reflexo, para refletir o efeito desta operação. • Outros resul-
tados abrangentes - Resultado equivalência patrimonial sobre outros resul-
tados abrangentes em investimento indireto referente a passivo atuarial, líqui-
do de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S.A.), através da participação acionária da controlada indireta Developer S.A. 
7 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se re-
gistrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por valores compatíveis 
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru-
mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.  A Cia. não 
tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A 
Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos fi-
nanceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de 
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e atividades do grupo. 8 - Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os acon-
tecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a data 
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-9
Relatório do Auditor Independente  

sobre as DFs. Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Zi Participações S.A. - RJ. Opinião:  
Examinamos as DFs.  individuais e consolidadas da Cia., identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as DFs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Zi Participações S.A., em 31/12/21, o desempe-
nho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS emi-
tidas pelo IASB. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. 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 éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas DFs. individuais e 
consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das DFs. individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS, emitidas pelo IASB, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs. 
, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das DFs. individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as DFs. individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
DFs. individuais e consolidadas, 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 rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que exis-
te incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas DFs. individuais e consolidadas 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 Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
DFs. , inclusive as divulgações e se as DFs. individuais e consolidadas repre-
sentam 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 DFs. 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 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. RJ, 14/04/22. 
Lopes, Machado Auditors, Consultants & Business Advisers; BKR - In-
dependent Member of BKR International - CRC-RJ-2026/O-5. Mário Vieira 
Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0, José Carlos de Almeida Martins - 
Contador - CRC-RJ 036.737-0.

Sexta-feira, 29/04/2022

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

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-04-29T00:54:55-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




