
   COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A.                                               

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082 

SÚMULA DA ATA DA 50ª (QUINQUAGÉSIMA) 
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

EM 09/03/2021 

 

Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 analisarem a síntese das avaliações  realizadas 

pelo controle interno no 4º trimestre de 2020, o Relatório da Administração, Balanço 

e demais Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes - “BEZ 

& ASSOCIADOS– AUDITORES INDEPENDENTES”, do exercício encerrado em 

31/12/2020. Além da presença dos Conselheiros Fiscais, também estiveram 

presentes à reunião o Diretor Presidente da Companhia bem como os contadores  

para prestar os esclarecimentos necessários. Na oportunidade, foi discorrido sobre 

os eventos extraordinários que ocorreram no exercício de 2020 que propiciaram a 

obtenção dos resultados apresentados. 
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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 a síntese das avaliações realizadas pelo 

controle interno no 4º trimestre de 2020, Relatório da Administração, as 

demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 e o Relatório dos Auditores 

Independentes, e com base nas verificações e análises realizadas, especialmente 

no Parecer dos Auditores Independentes, “BEZ & ASSOCIADOS– AUDITORES 
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INDEPENDENTES” são de parecer que as referidas demonstrações contábeis estão 

em condições de serem submetidas à apreciação dos Acionistas. Na oportunidade, 

os conselheiros reiteram atenção aos números financeiros que a empresa vem 

apresentando, considerando a fundamentação registrada no relatório dos Auditores 

Independentes no item: “...Incerteza relacionada à continuidade operacional -  As 

demonstrações contábeis indicam que a Companhia incorreu no prejuízo de R$ 8.237 mil no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e, também nessa data, o total do passivo 

circulante e não circulante excedeu o ativo total em R$ 2.904 mil. Essa condição, juntamente 

com o assunto descrito na nota explicativa 1 – Contexto Operacional, relacionado a 

reestruturação acionária, onde a Companhia deixou de ser controlada pela Sercomtel S.A. 

Telecomunicações, sua principal cliente, indicam a possível existência de incerteza que 

pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. As 

demonstrações financeiras mencionadas no primeiro parágrafo foram elaboradas no 

pressuposto de continuidade normal dos negócios. Nossa opinião não está ressalvada em 

relação a esse assunto...”. 

 

Londrina, 09 de março de 2021. 

 

 

Marcos José de Lima Urbaneja 

Telma Tomioto Terra 
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