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Ao décimo oitavo do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniram-
se na sede da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., à Rua 
Deputado Nilson Ribas, 120 Jardim Bancários, os membros do Conselho Fiscal da 

companhia para deliberarem sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 
terceiro trimestre de 2020 e Minuta de Regimento Interno do Conselho Fiscal.  
Além da presença dos membros do Conselheiro Fiscal, também esteve presente à 
reunião, Contador da empresa para prestar os esclarecimentos necessários. Foi 
apresentado pelo Contador às contas que compõem o ativo e o passivo da 
empresa, na sequência explanou sobre o Relatório de revisão de informações 
intermediarias dos Auditores Independentes, com esclarecimentos necessários em 
relação ao DRE, informando sobre a queda na receita, apresentando alguns 
painéis financeiros evidenciando de forma detalhada os números do terceiro 
trimestre, bem como tabela comparativa do mesmo período entre os anos de 2019 
e 2020, refletindo a queda de receita que foi alavancada pela redução do contrato 
de prestação de serviços com a Sercomtel S.A - Telecomunicações, ressaltando 
que há um acompanhamento de todas as perdas ocorridas durante o período, 
informou sobre redução de custos variáveis por parte da empresa, mas que 
acabou não ocorrendo na mesma proporção que a redução da receita. Em 
continuidade, o contador dissertou sobre Patrimônio Liquido, que até o mês de 
Junho estava com indicador positivo e a partir do mês de Julho ficou negativo, 
interferindo diretamente nos indicadores financeiros. Por fim, foi apresentado o 
planejamento previsto e realizado com relação às receitas no terceiro trimestre, 
encerrado assim as apresentações financeiras. Em sequência foi solicitado pelos 
Conselheiros o encaminhamento com periodicidade trimestral das cópias das Atas 
das Reuniões do Conselho de Administração e de Reunião de Diretoria. Em 
continuidade foi apresentado pela Coordenadoria de Governança Minuta do 
Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como prestado esclarecimento sobre 
itens sinalizados pelos respectivos Conselheiros presentes. 
 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 
 
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da empresa COMPANHIA DE 
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 



 
 

 

03.311.327/0001-72, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em 
reunião realizada nesta data, examinaram as demonstrações contábeis relativas 
ao terceiro trimestre de 2020, e o relatório de revisão de informações 
intermediárias dos Auditores Independentes, são de parecer que as referidas 
demonstrações contábeis estão em condições de serem submetidas a 
apreciações dos Acionistas. Os conselheiros pedem atenção em relação aos 
números financeiros que a empresa vem apresentando, sendo notório que a 
empresa em breve entrará em processo de insolvência, visto que, as despesas da 
Companhia são maiores que a receita, o Conselho Fiscal orienta que seja 
encaminhado ao Conselho de Administração este parecer. Na oportunidade, 
considerando que está próximo o fechamento anual do exercício, pede se que o 
auditor interno analise todos os quesitos exigidos pelo TCE. Desta forma, o 
Conselho Fiscal demonstra a preocupação quanto à insolvência da empresa e ao 
relatório anual do Controle Interno perante o TCE.  
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