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POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - 2ª Convocação

Ficam convocados os Senhores acionistas da Positivo Tecnologia S.A. (“Positivo Tecnologia” ou “Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária 

(“Assembleia”), em segunda convocação, a ser realizada no dia 08 de abril de 2022, às 11h00, de forma exclusivamente digital, por meio de sistema 

eletrônico informado no presente Edital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do Estatuto Social da Companhia, com objetivo de 

adequá-lo às previsões constante no vigente Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por meio de ajustes das seguintes disposições 

estatutárias: artigo 1º, parágrafo único; artigo 8º (novo artigo 12), inciso (xii) e parágrafo único; artigo 9º (novo artigo 13) parágrafo primeiro; artigo 10 (novo artigo 

14), caput e parágrafos primeiro e segundo; artigo 14 (novo artigo 18), exclusão da alínea (xv), inclusão das novas alíneas (xv), (xvi), (xvii) e alteração da redação 

da alínea (xx) - nova alínea (xix); artigo 26 (novo artigo 27), parágrafo primeiro; artigo 31 (novo artigo 33); exclusão dos artigos 32 à 41; e artigo 44 (novo artigo 

35). (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia para melhoria de governança e com o objetivo de refletir as práticas, estruturas e atividades desempenhadas 

pela Companhia, bem como prever de forma mais assertiva as disposições legais, regulamentares e de governança previstas na Lei nº 6.404/76 e Instruções 

CVM, por meio de ajustes das seguintes disposições estatutárias: artigo 1º, caput; artigo 2º; artigo 3º; artigo 5º, parágrafo terceiro (novo artigo 6º e seus 

parágrafos); artigo 5º, parágrafo quinto (novo artigo 8º); artigo 7º (novo artigo 11) e seus parágrafos; artigo 8º (novo artigo 12), incisos (ii) à (xi); artigo 9º (novo 

artigo 13) caput e parágrafos segundo e terceiro; artigo 11 (novo artigo 15); artigo 12 (novo artigo 16), caput e seus parágrafos; artigo 14 (novo artigo 18), todas 

as alíneas, exceto quanto as alíneas do mesmo artigo já listadas no item (i) deste Edital; artigo 15 (novo artigo 19) caput e seus parágrafos; artigo 16 (novo artigo 

20); artigo 17 (novo artigo 21); artigo 18 (novo artigo 22); exclusão dos artigos 19, 20 e 21; artigo 22 (novo artigo 23), caput e suas alíneas; artigo 24 (novo artigo 

25) caput e suas alíneas; artigo 25 (novo artigo 26) caput e seus parágrafos; artigo 26 (novo artigo 27), caput e parágrafo quarto; artigo 42 (novo artigo 34), 

parágrafos primeiro à décimo quarto; exclusão do artigo 43; e inclusão dos novos artigos 37, 38 e 39. (iii) alteração da redação do caput do artigo 42 (novo artigo 

34) e exclusão do parágrafo décimo quinto do artigo 42 do Estatuto Social; e (iv) consolidação do Estatuto Social de forma a refletir as alterações propostas nos 

itens (i) a (iii) da ordem do dia, inclusive por meio da renumeração, quando necessária, de artigos e parágrafos para a correta estruturação do Estatuto Social. 

Informações Gerais: a) Em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 124 e com o parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, os documentos objeto das 

deliberações da Assembleia ora convocada, em especial os referidos no artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas: (i) na 

sede da Companhia; na rede mundial de computadores no (ii) website de relações com investidores da Companhia (https://ri.positivotecnologia.com.br/); 

(iii) website da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) por meio do sistema IPE; e (iv) website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 

(www.b3.com.br). b) A Companhia informa que os Boletins de Voto a Distância recebidos para a primeira convocação da Assembleia serão considerados para 

esta segunda convocação, bem como os acionistas que realizaram o cadastro na plataforma eletrônica para participação na Assembleia em primeira convocação 

serão considerados automaticamente cadastrados para, se assim desejarem, participar da Assembleia em segunda convocação. c) Adicionalmente, os 

acionistas, por si ou por seus procuradores ou representantes legais, que não se cadastraram para participação em primeira convocação e que desejarem 

participar da Assembleia, nos termos do artigo 5º, §3º, Instrução CVM nº 481/09, deverão realizar o seu pré-cadastro, por meio do link: https://www.tenmeetings.

com.br/assembleia/portal/?id=E4BB97C9D9F8, impreterivelmente até o dia 05 de abril de 2022 (inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas e 

fornecendo todos os documentos indicados no Manual para Participação de Acionistas. Os acionistas ou procuradores que não realizarem o cadastro dentro do 

prazo supra não poderão participar da Assembleia por meio da plataforma digital. Após o credenciamento pela Companhia, os Acionistas receberão os seus 

dados de acesso, assim como orientações gerais, relacionadas ao sistema eletrônico de participação e votação a distância. d) A Companhia informa que utilizará 

o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM nº 481/2009. Para tanto, o Acionista poderá exercer o seu direito de voto por meio de envio, até 

7 (sete) dias de antecedência da realização da Assembleia, de Boletim de Voto a Distância: (i) diretamente à Companhia; (ii) ao seu respectivo agente de custódia; 

e/ou (iii) instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia; conforme as orientações constantes no Manual para 

Participação de Acionistas - Proposta da Administração. e) Para participação do acionista na Assembleia, independentemente do meio escolhido, será exigida a 

apresentação dos seguintes documentos:

Documentação a ser encaminhada/apresentada Pessoa Física Pessoa Jurídica
Fundos de 

Investimento

Comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia, emitido nos últimos 
5 (cinco) dias.

X X X

Documento de identidade com foto do Acionista ou de seu representante legal 
(Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de registro 
profissional oficialmente reconhecida, todos dentro do prazo de validade.)

X X X

Estatuto Social ou contrato social consolidado e os documentos societários que 
comprovem a representação legal do Acionista (para fundos de investimentos, 
documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto.)

- X X

Instrumento de mandato, quando aplicável. X X X

Regulamento consolidado do fundo. - - X

f) O detalhamento das deliberações propostas, das regras e dos procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar a distância na Assembleia 

(incluindo instruções para acesso e utilização do sistema eletrônico de participação e votação a distância pelos acionistas, bem como instruções gerais para 

preenchimento e envio do Boletim de Voto a Distância) encontram-se no Manual para Participação de Acionistas - Proposta da Administração divulgado nesta 

data pela Companhia. Curitiba, 28 de março de 2022. Alexandre Dias - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURINHOSDE OURINHOSDE OURINHOSDE OURINHOS

Εσταδο δε Σο ΠαυλοΕσταδο δε Σο ΠαυλοΕσταδο δε Σο ΠαυλοΕσταδο δε Σο Παυλο
Σεχρεταρια Μ. δε ΑδmινιστραοΣεχρεταρια Μ. δε ΑδmινιστραοΣεχρεταρια Μ. δε ΑδmινιστραοΣεχρεταρια Μ. δε Αδmινιστραο

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 723/2022.723/2022.723/2022.723/2022.
Pregão Eletrônico nºPregão Eletrônico nºPregão Eletrônico nºPregão Eletrônico nº 25/2022. 25/2022. 25/2022. 25/2022.
ObjetoObjetoObjetoObjeto: Ρεγιστρο δε πρεοσ παρα αθυισιο δε mατεριαισ : Ρεγιστρο δε πρεοσ παρα αθυισιο δε mατεριαισ : Ρεγιστρο δε πρεοσ παρα αθυισιο δε mατεριαισ : Ρεγιστρο δε πρεοσ παρα αθυισιο δε mατεριαισ 
εσπορτιϖοσ. Dατα λιmιτε παρα ρεχεβιmεντο δασ προποστασ ε εσπορτιϖοσ. Dατα λιmιτε παρα ρεχεβιmεντο δασ προποστασ ε εσπορτιϖοσ. Dατα λιmιτε παρα ρεχεβιmεντο δασ προποστασ ε εσπορτιϖοσ. Dατα λιmιτε παρα ρεχεβιmεντο δασ προποστασ ε 
δοχυmεντοσ δε ηαβιλιταο: 13/04/2022 ατ ◊σ 08:59:59 δοχυmεντοσ δε ηαβιλιταο: 13/04/2022 ατ ◊σ 08:59:59 δοχυmεντοσ δε ηαβιλιταο: 13/04/2022 ατ ◊σ 08:59:59 δοχυmεντοσ δε ηαβιλιταο: 13/04/2022 ατ ◊σ 08:59:59 
ηορασ. Αβερτυρα, αϖαλιαο δασ προποστασ ε δοχυmεντοσ δε ηορασ. Αβερτυρα, αϖαλιαο δασ προποστασ ε δοχυmεντοσ δε ηορασ. Αβερτυρα, αϖαλιαο δασ προποστασ ε δοχυmεντοσ δε ηορασ. Αβερτυρα, αϖαλιαο δασ προποστασ ε δοχυmεντοσ δε 
ηαβιλιταο ε ινχιο δα σεσσο πβλιχα δε δισπυτα δε πρεοσ:ηαβιλιταο ε ινχιο δα σεσσο πβλιχα δε δισπυτα δε πρεοσ:ηαβιλιταο ε ινχιο δα σεσσο πβλιχα δε δισπυτα δε πρεοσ:ηαβιλιταο ε ινχιο δα σεσσο πβλιχα δε δισπυτα δε πρεοσ:
13/04/2022 � 09:00:00 ηορασ.13/04/2022 � 09:00:00 ηορασ.13/04/2022 � 09:00:00 ηορασ.13/04/2022 � 09:00:00 ηορασ.
Σιτιο ελετρνιχο: ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρΣιτιο ελετρνιχο: ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρΣιτιο ελετρνιχο: ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρΣιτιο ελετρνιχο: ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρ
Ο Εδιταλ χοmπλετο ποδερ〈 σερ ρετιραδο νο σιτε δα Πρεφειτυρα Ο Εδιταλ χοmπλετο ποδερ〈 σερ ρετιραδο νο σιτε δα Πρεφειτυρα Ο Εδιταλ χοmπλετο ποδερ〈 σερ ρετιραδο νο σιτε δα Πρεφειτυρα Ο Εδιταλ χοmπλετο ποδερ〈 σερ ρετιραδο νο σιτε δα Πρεφειτυρα 
Μυνιχιπαλ δε Ουρινηοσ (ωωω.ουρινηοσ.σπ.γοϖ.βρ) νο λινκ Μυνιχιπαλ δε Ουρινηοσ (ωωω.ουρινηοσ.σπ.γοϖ.βρ) νο λινκ Μυνιχιπαλ δε Ουρινηοσ (ωωω.ουρινηοσ.σπ.γοϖ.βρ) νο λινκ Μυνιχιπαλ δε Ουρινηοσ (ωωω.ουρινηοσ.σπ.γοϖ.βρ) νο λινκ 
λιχιτα⌡εσ, βεm χοmο νο ενδερεο ελετρνιχο δα Βολσα λιχιτα⌡εσ, βεm χοmο νο ενδερεο ελετρνιχο δα Βολσα λιχιτα⌡εσ, βεm χοmο νο ενδερεο ελετρνιχο δα Βολσα λιχιτα⌡εσ, βεm χοmο νο ενδερεο ελετρνιχο δα Βολσα 
Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ (ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρ), Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ (ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρ), Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ (ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρ), Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ (ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρ), 
σενδο θυε θυαισθυερ εσχλαρεχιmεντοσ α ρεσπειτο δα πρεσεντε σενδο θυε θυαισθυερ εσχλαρεχιmεντοσ α ρεσπειτο δα πρεσεντε σενδο θυε θυαισθυερ εσχλαρεχιmεντοσ α ρεσπειτο δα πρεσεντε σενδο θυε θυαισθυερ εσχλαρεχιmεντοσ α ρεσπειτο δα πρεσεντε 
λιχιταο ποδερο σερ ρεγιστραδοσ ε οβτιδοσ διρεταmεντε να λιχιταο ποδερο σερ ρεγιστραδοσ ε οβτιδοσ διρεταmεντε να λιχιταο ποδερο σερ ρεγιστραδοσ ε οβτιδοσ διρεταmεντε να λιχιταο ποδερο σερ ρεγιστραδοσ ε οβτιδοσ διρεταmεντε να 
πλαταφορmα δα Βολσα Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ.πλαταφορmα δα Βολσα Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ.πλαταφορmα δα Βολσα Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ.πλαταφορmα δα Βολσα Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ.

Ουρινηοσ, 28 δε mαρο δε 2022.Ουρινηοσ, 28 δε mαρο δε 2022.Ουρινηοσ, 28 δε mαρο δε 2022.Ουρινηοσ, 28 δε mαρο δε 2022.
Λυχασ Ποχαψ Αλϖεσ δα Σιλϖα � Πρεφειτο Μυνιχιπαλ.Λυχασ Ποχαψ Αλϖεσ δα Σιλϖα � Πρεφειτο Μυνιχιπαλ.Λυχασ Ποχαψ Αλϖεσ δα Σιλϖα � Πρεφειτο Μυνιχιπαλ.Λυχασ Ποχαψ Αλϖεσ δα Σιλϖα � Πρεφειτο Μυνιχιπαλ.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
JUDICIÁRIA DA CAPITAL – DECAPJUDICIÁRIA DA CAPITAL – DECAPJUDICIÁRIA DA CAPITAL – DECAPJUDICIÁRIA DA CAPITAL – DECAP

6ª DELEGACIA SECCIONAL DE 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE 
POLÍCIAPOLÍCIAPOLÍCIAPOLÍCIA

Ενχοντρα−σε αβερτο νεστα 6♠ DΕΛΕΓΑΧΙΑΕνχοντρα−σε αβερτο νεστα 6♠ DΕΛΕΓΑΧΙΑΕνχοντρα−σε αβερτο νεστα 6♠ DΕΛΕΓΑΧΙΑΕνχοντρα−σε αβερτο νεστα 6♠ DΕΛΕΓΑΧΙΑ
ΣΕΧΧΙΟΝΑΛ DΕ ΠΟΛ⊆ΧΙΑ, ΥΓΕ: 180359,ΣΕΧΧΙΟΝΑΛ DΕ ΠΟΛ⊆ΧΙΑ, ΥΓΕ: 180359,ΣΕΧΧΙΟΝΑΛ DΕ ΠΟΛ⊆ΧΙΑ, ΥΓΕ: 180359,ΣΕΧΧΙΟΝΑΛ DΕ ΠΟΛ⊆ΧΙΑ, ΥΓΕ: 180359,
ο ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν 02/2022,ο ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν 02/2022,ο ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν 02/2022,ο ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν 02/2022,
Προχεσσο Ν≡ 050/2021, οβϕετιϖανδο αΠροχεσσο Ν≡ 050/2021, οβϕετιϖανδο αΠροχεσσο Ν≡ 050/2021, οβϕετιϖανδο αΠροχεσσο Ν≡ 050/2021, οβϕετιϖανδο α
χοντραταο παρα Πρεσταο δε Σερϖιοσ δεχοντραταο παρα Πρεσταο δε Σερϖιοσ δεχοντραταο παρα Πρεσταο δε Σερϖιοσ δεχοντραταο παρα Πρεσταο δε Σερϖιοσ δε
Ρεmοο δε ςεχυλοσ Αυτοmοτορεσ, πεασ εΡεmοο δε ςεχυλοσ Αυτοmοτορεσ, πεασ εΡεmοο δε ςεχυλοσ Αυτοmοτορεσ, πεασ εΡεmοο δε ςεχυλοσ Αυτοmοτορεσ, πεασ ε
ουτροσ Τραχιοναδοσ, απρεενδιδοσ εm ραζοουτροσ Τραχιοναδοσ, απρεενδιδοσ εm ραζοουτροσ Τραχιοναδοσ, απρεενδιδοσ εm ραζοουτροσ Τραχιοναδοσ, απρεενδιδοσ εm ραζο
δε ατιϖιδαδεσ δε Πολχια ϑυδιχι〈ρια ε πελασδε ατιϖιδαδεσ δε Πολχια ϑυδιχι〈ρια ε πελασδε ατιϖιδαδεσ δε Πολχια ϑυδιχι〈ρια ε πελασδε ατιϖιδαδεσ δε Πολχια ϑυδιχι〈ρια ε πελασ
υνιδαδεσ πολιχιαισ συβορδιναδασ α εστα Σεξταυνιδαδεσ πολιχιαισ συβορδιναδασ α εστα Σεξταυνιδαδεσ πολιχιαισ συβορδιναδασ α εστα Σεξταυνιδαδεσ πολιχιαισ συβορδιναδασ α εστα Σεξτα
Dελεγαχια Σεχχιοναλ δε Πολχια, (ρεmοοDελεγαχια Σεχχιοναλ δε Πολχια, (ρεmοοDελεγαχια Σεχχιοναλ δε Πολχια, (ρεmοοDελεγαχια Σεχχιοναλ δε Πολχια, (ρεmοο
εξτραορδιν〈ρια), δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο. Αεξτραορδιν〈ρια), δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο. Αεξτραορδιν〈ρια), δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο. Αεξτραορδιν〈ρια), δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο. Α
αβερτυρα δα σεσσο πβλιχα τερ〈 ινχιο να δατααβερτυρα δα σεσσο πβλιχα τερ〈 ινχιο να δατααβερτυρα δα σεσσο πβλιχα τερ〈 ινχιο να δατααβερτυρα δα σεσσο πβλιχα τερ〈 ινχιο να δατα
δε 12/04/2022 ◊σ 10:30 ηορασ.δε 12/04/2022 ◊σ 10:30 ηορασ.δε 12/04/2022 ◊σ 10:30 ηορασ.δε 12/04/2022 ◊σ 10:30 ηορασ.
Ο ινχιο δε πραζο παρα ο ρεχεβιmεντο δασΟ ινχιο δε πραζο παρα ο ρεχεβιmεντο δασΟ ινχιο δε πραζο παρα ο ρεχεβιmεντο δασΟ ινχιο δε πραζο παρα ο ρεχεβιmεντο δασ
προποστασ σερ〈 α παρτιρ δε 30/03/2022.προποστασ σερ〈 α παρτιρ δε 30/03/2022.προποστασ σερ〈 α παρτιρ δε 30/03/2022.προποστασ σερ〈 α παρτιρ δε 30/03/2022.
Μαιορεσ ινφορmα⌡εσ νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.Μαιορεσ ινφορmα⌡εσ νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.Μαιορεσ ινφορmα⌡εσ νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.Μαιορεσ ινφορmα⌡εσ νο σιτε ωωω.βεχ.σπ.γοϖ.
βρ, ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ ε ωωω.βρ, ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ ε ωωω.βρ, ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ ε ωωω.βρ, ωωω.ε−νεγοχιοσπυβλιχοσ.χοm.βρ ε ωωω.
βεχ.φαζενδα.σπ.γοϖ.βρ.βεχ.φαζενδα.σπ.γοϖ.βρ.βεχ.φαζενδα.σπ.γοϖ.βρ.βεχ.φαζενδα.σπ.γοϖ.βρ.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS 
ÁGUAS - CISBRAÁGUAS - CISBRAÁGUAS - CISBRAÁGUAS - CISBRA
LICITAÇÃO:LICITAÇÃO:LICITAÇÃO:LICITAÇÃO: Processo nº 09/2022 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2022. OBJETO: Aquisição  Processo nº 09/2022 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2022. OBJETO: Aquisição  Processo nº 09/2022 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2022. OBJETO: Aquisição  Processo nº 09/2022 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2022. OBJETO: Aquisição 
de equipamentos (peneira elétrica rotativa e esteira para triagem) para implementação de projetos de equipamentos (peneira elétrica rotativa e esteira para triagem) para implementação de projetos de equipamentos (peneira elétrica rotativa e esteira para triagem) para implementação de projetos de equipamentos (peneira elétrica rotativa e esteira para triagem) para implementação de projetos 
ambientais para municípios do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do circuito das ambientais para municípios do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do circuito das ambientais para municípios do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do circuito das ambientais para municípios do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do circuito das 
Águas - CISBRA conforme especificações constantes no Termo de Referência, Edital e Anexos. DATA Águas - CISBRA conforme especificações constantes no Termo de Referência, Edital e Anexos. DATA Águas - CISBRA conforme especificações constantes no Termo de Referência, Edital e Anexos. DATA Águas - CISBRA conforme especificações constantes no Termo de Referência, Edital e Anexos. DATA 
DE ENCERRAMENTO: DE ENCERRAMENTO: DE ENCERRAMENTO: DE ENCERRAMENTO: 11/04/2022 às 10h00min11/04/2022 às 10h00min11/04/2022 às 10h00min11/04/2022 às 10h00min. O edital poderá ser consultado através do site www.. O edital poderá ser consultado através do site www.. O edital poderá ser consultado através do site www.. O edital poderá ser consultado através do site www.
cisbra.eco.br ou na sede localizada à Rua Barão Cintra 40, São Judas em Amparo/SP. INFORMAÇÕES: cisbra.eco.br ou na sede localizada à Rua Barão Cintra 40, São Judas em Amparo/SP. INFORMAÇÕES: cisbra.eco.br ou na sede localizada à Rua Barão Cintra 40, São Judas em Amparo/SP. INFORMAÇÕES: cisbra.eco.br ou na sede localizada à Rua Barão Cintra 40, São Judas em Amparo/SP. INFORMAÇÕES: 
Telefone: (19) 3807-2010. Publique-se. Amparo, 24 de março de 2022. Marcela Guelere -Pregoeira.Telefone: (19) 3807-2010. Publique-se. Amparo, 24 de março de 2022. Marcela Guelere -Pregoeira.Telefone: (19) 3807-2010. Publique-se. Amparo, 24 de março de 2022. Marcela Guelere -Pregoeira.Telefone: (19) 3807-2010. Publique-se. Amparo, 24 de março de 2022. Marcela Guelere -Pregoeira.

Rio Paranapanema Energia S.A.
C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - N.I.R.E. 35.300.170.563

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

Ficam os Senhores Acionistas da Rio Paranapanema Energia S.A. (“Companhia”) convidados a se 

reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 29 de abril de 2022, às 10h00 

do horário de Brasília, de modo exclusivamente digital por meio da plataforma eletrônica Microsoft 

Teams (link disponibilizado https://www.ctgbr.com.br/rio-paranapanema/governanca-corporativa/), 

sem prejuízo do uso de boletim de voto a distância como meio para exercício do direito de voto, nos 

termos da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada pela Instrução da CVM nº 622/2020 

(“ICVM 481), a fim de apreciarem e deliberarem sobre os seguintes itens constantes da Ordem do 

Dia: a) Exame do Relatório Anual da Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos 

administrativos, exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, juntamente com o Relatório 

dos Auditores Independentes; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido e a não distribuição 

de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Eleição dos 

membros do Conselho Fiscal; e d) Fixação da remuneração global anual dos administradores e 

membros do conselho fiscal para o exercício de 2022. Informações Gerais: 1) Os Acionistas deverão 

apresentar, até a data da realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição 

depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, 

datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Ordinária; (ii) tratando-se 

de pessoa jurídica ou fundo de investimento, (1) cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do 

regulamento, (2) do instrumento de eleição ou indicação do representante legal que comparecer à 

Assembleia ou outorgar poderes a procurador, e (3) na hipótese de representação por procurador, 

instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral 

Ordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, devidamente regularizado 

na forma da lei, do estatuto, contrato social ou regulamento do acionista representado; (iii) tratando-se 

de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de 

representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação 

na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, 

devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima referidos poderão ser enviados  

digital e previamente à Companhia, no endereço eletrônico relacaoinvestidores@ctgbr.com.br.  

2) A participação do acionista poderá ser (i) virtual, por meio da plataforma eletrônica Microsoft 

Teams, podendo ocorrer por si mesmo, por representante legal ou procurador devidamente 

constituído, ou (ii) via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da 

documentação exigida em cada caso estão mencionadas neste Edital de Convocação da Companhia 

divulgado nesta data. Os acionistas também poderão participar acompanhando os trabalhos da 

Assembleia virtualmente, sem votar. 3) Para participarem virtualmente da Assembleia por meio da 

plataforma eletrônica Microsoft Teams os acionistas ou, se for o caso, seus representantes  

legais ou procuradores, deverão enviar solicitação à Companhia, para o endereço eletrônico 

relacaoinvestidores@ctgbr.com.br, até as 17:00 horas do dia 27 de abril de 2022. A solicitação 

deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal 

ou procurador constituído que comparecerá à Assembleia, incluindo os nomes completos e os CPF 

ou CNPJ de ambos (conforme o caso), além de telefone e endereço de e-mail do solicitante, bem 

como cópia simples de todos os documentos necessários para permitir a participação do acionista 

na Assembleia, conforme detalhado neste Edital de Convocação da Companhia divulgado nesta 

data e disponível no endereço eletrônico https://www.ctgbr.com.br/rio-paranapanema/informacoes-

aos-investidores/#toggle-id-3, além do site da CVM e B3. 4). Na forma do disposto no §3º do artigo 

135 da Lei 6.404/76 e nos artigos 6º e 9º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, 

todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária, 

incluindo a Proposta da Administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, a partir 

desta data, para consulta, no endereço eletrônico da Companhia, https://www.ctgbr.com.br/rio-

paranapanema/governanca-corporativa/, bem como no sistema IPE mantido pela Comissão  

de Valores Mobiliários - CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br), e na  B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 

(https://www.b3.com.br/pt_br/). 5) Ademais, em linha com o disposto na Subseção I da Seção I do 

Capítulo III da Instrução CVM nº 480/09 - “Conteúdo e Forma das Informações”, a Rio Paranapanema 

Energia S.A. informa que adotará o procedimento de voto a distância disposto na Instrução CVM  

nº 561/15, dessa forma, a participação dos acionistas na Assembleia poderá ser realizada via 

boletim de voto a distância mediante sistema que permite que os Acionistas da Rio Paranapanema 

Energia S.A. exerçam o seu direito de voto por meio do Boletim de Voto a Distância, mediante o envio 

do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 561/15, 

acompanhado dos documentos mencionados no item 1, subitens (i), (ii) e (iii) do presente Edital de 

Convocação, via excepcionalmente eletrônico para o seguinte endereço: BR_DiretorRI@ctgbr.com.br. 

São Paulo, 29 de março de 2022. Jianqiang Zhao - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURINHOS

Εσταδο δε Σο Παυλο
Σεχρεταρια Μ. δε Αδmινιστραο

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 724/2022.
Pregão Eletrônico nº 26/2022.
Objeto: Αθυισιο δε αλιmεντοσ προντοσ, σαλγαδινηοσ δε 
φεστα ε προδυτοσ δε χονφειταρια, εm χυmπριmεντο αο οβϕετο 
δο Χονϖνιο ν° 827029/2016. Dατα λιmιτε παρα ρεχεβιmεντο 
δασ προποστασ ε δοχυmεντοσ δε ηαβιλιταο: 14/04/2022 
ατ ◊σ 08:59:59 ηορασ. Αβερτυρα, αϖαλιαο δασ προποστασ 
ε δοχυmεντοσ δε ηαβιλιταο ε ινχιο δα σεσσο πβλιχα δε 
δισπυτα δε πρεοσ: 14/04/2022 � 09:00:00 ηορασ.
Σιτιο ελετρνιχο: ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.βρ.
Ο Εδιταλ χοmπλετο ποδερ〈 σερ ρετιραδο νο σιτε δα Πρεφειτυρα 
Μυνιχιπαλ δε Ουρινηοσ (ωωω.ουρινηοσ.σπ.γοϖ.βρ) νο λινκ 
λιχιτα⌡εσ, βεm χοmο νο ενδερεο ελετρνιχο δα Βολσα 
Βρασιλειρα δε Μερχαδοριασ (ωωω.ββmνετλιχιταχοεσ.χοm.
βρ), σενδο θυε θυαισθυερ εσχλαρεχιmεντοσ α ρεσπειτο 
δα πρεσεντε λιχιταο ποδερο σερ ρεγιστραδοσ ε οβτιδοσ 
διρεταmεντε να πλαταφορmα δα Βολσα Βρασιλειρα δε 
Μερχαδοριασ.

Ουρινηοσ, 28 δε mαρο δε 2022.
Λυχασ Ποχαψ Αλϖεσ δα Σιλϖα � Πρεφειτο Μυνιχιπαλ.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 137/2022.
ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA – IJF – NÚCLEO DE FARMÁCIA/NUFARM.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ACESSÓRIOS DO 
VENTILADOR LEISTUNG LUFT5 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES.
DO TIPO: MENOR PREÇO.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO.
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - 
CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 
29 de março de 2022 a 08 de abril de 2022 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.comprasnet.gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá 
no dia 08 de abril de 2022, às 10h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de 
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min. do dia 08 de abril de 2022. O edital 
na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Central de Licitações 
| Avenida Heráclito Graça, 750, CEP: 60.140-060 - Centro – Fortaleza-CE, no e-compras: 
https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no www.compras.gov.
br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores 
informações pelo telefone: (85) 3452.3477 |CLFOR.

Fortaleza – CE, 28 de março de 2022.
 JOÃO MATHEUS CARNEIRO BEZERRA

 Pregoeiro(a) da CLFOR

AVISO DE JULGAMENTO FINAL

PROCESSO: RDC PRESENCIAL Nº. 007/2022.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEINF).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PROJETO MEU BAIRRO EMPREENDEDOR, NO BAIRRO 
JOSÉ WALTER, PARA DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL), NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.
MODO DE DISPUTA: ABERTO.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: A presente licitação é proveniente do contrato de 
!nanciamento do Programa Aldeia da Praia - Fortaleza Cidade com Futuro, cujo o órgão 
!nanciador é o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA - CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados 
que declara como habilitada e vencedora do certame, a empresa BWS CONSTRUÇÕES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.079.526/0001-09, com o percentual de desconto de 
12,09% (doze virgula zero nove por cento), perfazendo o valor global de R$ 3.348.159,11 
(três milhões e trezentos e quarenta e oito mil e cento e cinqüenta e nove reais e onze 
centavos). Maiores informações pelo e-mail: cpl@clfor.fortaleza.ce.gov.br. ou através do 
telefone: (85) 3452-3481 | CPL.

Fortaleza – CE, 28 de março de 2022.
OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Solicitação de Manifestação de Interesse
Seleção de Empresa de Consultoria

PROCESSO nº 044683/2022
Edital nº 8213

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº002/2022 - SEUMA
BRASIL
FORTALEZA/CE
PROJETO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL
Empréstimo nº: 8747-BR
TÍTULO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria para a revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico do Município de Fortaleza - CE, incluindo: (1) revisão do 
Plano de Abastecimento de Água Potável, (2) revisão do Plano de Esgotamento Sanitário, 
(3) revisão do Plano de Limpeza Urbana e Manejo de resíduos Sólidos e (4) reelaboração 
do Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas.
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA recebeu "nanciamento do Banco Mundial para o custeio do 
PROJETO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL – FCS, da Secretaria Municipal do Urbanismo e 
Meio Ambiente – SEUMA, e pretende aplicar parte dos recursos em Serviços de Consultoria, 
em conformidade com o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários 
de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, de julho de 2016, revisado 
em novembro de 2017 e agosto de 2018.
Os Serviços de Consultoria incluem: a) revisão do Plano de Abastecimento de Água Potável; 
b) revisão do Plano de Esgotamento Sanitário; c) revisão do Plano de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos; e d) reelaboração do Plano de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza – PMSB-For consiste 
em 4 (quatro) Eixos: i) ÁGUA - Abastecimento de água potável. A este eixo corresponde 
o Plano de Abastecimento de Água Potável; ii) ESGOTO - Esgotamento sanitário. A este 
eixo corresponde o Plano de Esgotamento Sanitário; iii) RESÍDUOS - Limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos. A este eixo corresponde o Plano de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos; e iv) DRENAGEM - Drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas. A este eixo corresponde o Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas.Essa constituição foi de"nida conforme as atividades e infraestruturas previstas na 
Lei 11.445/2007, com a redação dada pela Lei 14.026/2020. Além do desenvolvimento dos 
trabalhos referentes a cada um dos quatro eixos, a Consultora será responsável por duas 
atividades complementares aplicáveis a cada um dos eixos, quais sejam: a) treinamento, 
capacitação e transferência de tecnologia; e b) mobilização social e audiências públicas.
Os serviços deverão ser executados em 18 (dezoito) meses, a contar da emissão da Ordem 
de Serviço.
Os Termos de Referência (TDR) detalhados para os serviços encontram-se disponível no 
seguinte link: http://compras.fortaleza.ce.gov.br.
A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, através da Comissão 
Extraordinária de Licitação – CEXT/CLFOR, convida consultores elegíveis para indicar 
seu interesse em executar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar 
informações (portfólios, lista de contratos executados e outros documentos similares) 
que demonstrem que possuem as quali"cações necessárias e relevante experiência para 
prestar os serviços.
São critérios de pré-seleção: a) ter executado contratos de natureza compatível em 
características e complexidade operacional, quantidades e prazos com os serviços de 
consultoria propostos; b) ter executado serviços de consultoria elaboração/revisão de planos. 
Os especialistas da equipe chave não serão avaliados na fase de pré-seleção.
Os consultores interessados devem se atentar aos parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17, da Seção III. 
Governança, do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento 
de Projetos de Investimento, julho de 2016, revisado em novembro de 2017 e agosto de 
2018 (“Regulamento de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre 
con!ito de interesses.
Os consultores podem associar-se a outras empresas na forma de um empreendimento 
conjunto ou subconsultoria para aprimorar suas quali"cações, mas devem indicar claramente 
se a associação está na forma de uma Joint Venture e/ou uma subconsultoria. No caso de 
uma Joint Venture, todos os sócios serão solidariamente responsáveis   por todo o contrato, 
se selecionados.
Um consultor será selecionado de acordo com o método Seleção Baseada em Qualidade 
e Custo– SBQC, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.
Mais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico abaixo.
As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas no endereço eletrônico abaixo, 
no período de 30 de março de 2022 até o dia 13 de abril de 2022.
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA – CLFOR
COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO DO PROJETO FORTALEZA CIDADE 
SUSTENTÁVEL– CEXT/FCS
Aos cuidados de Otávio César Lima de Melo – Presidente
Av. Heráclito Graça, 750, Centro - CEP 60140-060
Fortaleza, Ceará, Brasil - Telefone + 55 85 3452-3483
E-mail: cext@clfor.fortaleza.ce.gov.br
Site: http://compras.fortaleza.ce.gov.br

Fortaleza – CE, 28 de março de 2022.
OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO DO FORTALEZA CIDADE 
SUSTENTÁVEL – CEXT/FCS

B14 ECONOMIA&NEGÓCIOS TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022 O ESTADO DE S. PAULO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII 
CNPJ/MF 18.234.613/0001-59CNPJ/MF 18.234.613/0001-59CNPJ/MF 18.234.613/0001-59CNPJ/MF 18.234.613/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)(Em Reais)(Em Reais)(Em Reais)

Ativo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulante NotasNotasNotasNotas 2021202120212021 2020202020202020
   Caixas e equivalentes de caixa 5 13.759.428 15.405.287    Caixas e equivalentes de caixa 5 13.759.428 15.405.287    Caixas e equivalentes de caixa 5 13.759.428 15.405.287    Caixas e equivalentes de caixa 5 13.759.428 15.405.287 
   Caixa restrito 5 410.892.693 402.212.268    Caixa restrito 5 410.892.693 402.212.268    Caixa restrito 5 410.892.693 402.212.268    Caixa restrito 5 410.892.693 402.212.268 
   Adiantamentos a outras entidades e terceiros 6 1.029.628 423.468    Adiantamentos a outras entidades e terceiros 6 1.029.628 423.468    Adiantamentos a outras entidades e terceiros 6 1.029.628 423.468    Adiantamentos a outras entidades e terceiros 6 1.029.628 423.468 
   Impostos a recuperar   Impostos a recuperar   Impostos a recuperar   Impostos a recuperar 9.255 9.255 9.255 9.255 9.254 9.254 9.254 9.254 
Total do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulante 425.691.004 425.691.004 425.691.004 425.691.004 418.050.277 418.050.277 418.050.277 418.050.277 
   Imobilizado 7   Imobilizado 7   Imobilizado 7   Imobilizado 7 1.103.797 1.103.797 1.103.797 1.103.797 854.560 854.560 854.560 854.560 
Total do ativo não circulante 1.103.797 854.560 Total do ativo não circulante 1.103.797 854.560 Total do ativo não circulante 1.103.797 854.560 Total do ativo não circulante 1.103.797 854.560 

        
Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 426.794.801 426.794.801 426.794.801 426.794.801 418.904.837 418.904.837 418.904.837 418.904.837 

Passivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulante NotaNotaNotaNota 2021202120212021 2020202020202020

   Obrigações sociais e trabalhistas 9 497.826 421.983    Obrigações sociais e trabalhistas 9 497.826 421.983    Obrigações sociais e trabalhistas 9 497.826 421.983    Obrigações sociais e trabalhistas 9 497.826 421.983 

   Provisões trabalhistas 10 1.174.949 1.024.546    Provisões trabalhistas 10 1.174.949 1.024.546    Provisões trabalhistas 10 1.174.949 1.024.546    Provisões trabalhistas 10 1.174.949 1.024.546 

   Obrigações tributárias 11 495.567 446.496    Obrigações tributárias 11 495.567 446.496    Obrigações tributárias 11 495.567 446.496    Obrigações tributárias 11 495.567 446.496 

   Provisões tributárias 12 5.119.714 4.568.857    Provisões tributárias 12 5.119.714 4.568.857    Provisões tributárias 12 5.119.714 4.568.857    Provisões tributárias 12 5.119.714 4.568.857 

   Subvenções a realizar 8 419.476.553 412.101.027    Subvenções a realizar 8 419.476.553 412.101.027    Subvenções a realizar 8 419.476.553 412.101.027    Subvenções a realizar 8 419.476.553 412.101.027 

   Outros passivos     Outros passivos     Outros passivos     Outros passivos  30.192 30.192 30.192 30.192 341.928 341.928 341.928 341.928 

Total do passivo circulante  Total do passivo circulante  Total do passivo circulante  Total do passivo circulante  426.794.801 426.794.801 426.794.801 426.794.801 418.904.837 418.904.837 418.904.837 418.904.837 

   Patrimônio social  -   -      Patrimônio social  -   -      Patrimônio social  -   -      Patrimônio social  -   -   

   Superávit do exercício     Superávit do exercício     Superávit do exercício     Superávit do exercício  -   -   -   -   -   -   -   -   

Total do patrimônio líquido  Total do patrimônio líquido  Total do patrimônio líquido  Total do patrimônio líquido  -   -   -   -   -   -   -   -   

Total do passivo e patrimônio líquido  Total do passivo e patrimônio líquido  Total do passivo e patrimônio líquido  Total do passivo e patrimônio líquido  426.794.801 426.794.801 426.794.801 426.794.801 418.904.837 418.904.837 418.904.837 418.904.837 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)(Em Reais)(Em Reais)(Em Reais)

Nota Nota Nota Nota 
explicativaexplicativaexplicativaexplicativa 2021202120212021 2020202020202020

Receita operacionalReceita operacionalReceita operacionalReceita operacional 20.609.108 20.609.108 20.609.108 20.609.108 16.579.780 16.579.780 16.579.780 16.579.780 
   Receita do custeio administrativo 16 20.609.108 16.579.780    Receita do custeio administrativo 16 20.609.108 16.579.780    Receita do custeio administrativo 16 20.609.108 16.579.780    Receita do custeio administrativo 16 20.609.108 16.579.780 
Despesas operacionaisDespesas operacionaisDespesas operacionaisDespesas operacionais (20.609.108)(20.609.108)(20.609.108)(20.609.108) (16.579.780)(16.579.780)(16.579.780)(16.579.780)
   Pessoal 15.1 (12.621.746) (10.399.271)   Pessoal 15.1 (12.621.746) (10.399.271)   Pessoal 15.1 (12.621.746) (10.399.271)   Pessoal 15.1 (12.621.746) (10.399.271)
   Administrativas 15.2 (5.668.451) (5.227.194)   Administrativas 15.2 (5.668.451) (5.227.194)   Administrativas 15.2 (5.668.451) (5.227.194)   Administrativas 15.2 (5.668.451) (5.227.194)
   Tributárias 15.3 (2.076.200) (750.301)   Tributárias 15.3 (2.076.200) (750.301)   Tributárias 15.3 (2.076.200) (750.301)   Tributárias 15.3 (2.076.200) (750.301)
   Depreciação/Amortização 15.4   Depreciação/Amortização 15.4   Depreciação/Amortização 15.4   Depreciação/Amortização 15.4 (242.711)(242.711)(242.711)(242.711) (203.014)(203.014)(203.014)(203.014)
Superávit/(Déficit) do exercícioSuperávit/(Déficit) do exercícioSuperávit/(Déficit) do exercícioSuperávit/(Déficit) do exercício -   -   -   -   -   -   -   -   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)(Em Reais)(Em Reais)(Em Reais)

2021202120212021 2020202020202020
Superávit/(Déficit) do exercícioSuperávit/(Déficit) do exercícioSuperávit/(Déficit) do exercícioSuperávit/(Déficit) do exercício ---- ----
   Outros resultados abrangentes   Outros resultados abrangentes   Outros resultados abrangentes   Outros resultados abrangentes ---- ----
Total do superátiv/(déficit) abrangente do exercícioTotal do superátiv/(déficit) abrangente do exercícioTotal do superátiv/(déficit) abrangente do exercícioTotal do superátiv/(déficit) abrangente do exercício ---- ----

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTUDO INDIRETODEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTUDO INDIRETODEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTUDO INDIRETODEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTUDO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 -Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 -Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 -Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais) (Em Reais) (Em Reais) (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)- (Em Reais)- (Em Reais)- (Em Reais)

    2021202120212021 2020202020202020
Fluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionais         
     Superávit/(Déficit) do exercício -   -        Superávit/(Déficit) do exercício -   -        Superávit/(Déficit) do exercício -   -        Superávit/(Déficit) do exercício -   -   
     Ajustes para reconciliar superavit e deficit do exercício     Ajustes para reconciliar superavit e deficit do exercício     Ajustes para reconciliar superavit e deficit do exercício     Ajustes para reconciliar superavit e deficit do exercício
     Depreciação e amortização 242.711 203.014      Depreciação e amortização 242.711 203.014      Depreciação e amortização 242.711 203.014      Depreciação e amortização 242.711 203.014 
     Autumento da provisão fiscal referente a COFINS     Autumento da provisão fiscal referente a COFINS     Autumento da provisão fiscal referente a COFINS     Autumento da provisão fiscal referente a COFINS 550.856 550.856 550.856 550.856 498.301 498.301 498.301 498.301 

793.567 793.567 793.567 793.567 701.315 701.315 701.315 701.315 
Variação nos ativos e passivos:Variação nos ativos e passivos:Variação nos ativos e passivos:Variação nos ativos e passivos:
    (Aumento) Redução em Adiantamentos a outras     (Aumento) Redução em Adiantamentos a outras     (Aumento) Redução em Adiantamentos a outras     (Aumento) Redução em Adiantamentos a outras 
    entidades e terceiros (391.160) (101.594)    entidades e terceiros (391.160) (101.594)    entidades e terceiros (391.160) (101.594)    entidades e terceiros (391.160) (101.594)
    (Aumento) Redução nas obrigações tributárias 49.071 53.500     (Aumento) Redução nas obrigações tributárias 49.071 53.500     (Aumento) Redução nas obrigações tributárias 49.071 53.500     (Aumento) Redução nas obrigações tributárias 49.071 53.500 
    (Aumento) Redução nos depósitos em garantia (215.000) -       (Aumento) Redução nos depósitos em garantia (215.000) -       (Aumento) Redução nos depósitos em garantia (215.000) -       (Aumento) Redução nos depósitos em garantia (215.000) -   
    (Redução) Aumento em outros passivos (311.736) 300.274     (Redução) Aumento em outros passivos (311.736) 300.274     (Redução) Aumento em outros passivos (311.736) 300.274     (Redução) Aumento em outros passivos (311.736) 300.274 
    (Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias 75.842 50.397     (Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias 75.842 50.397     (Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias 75.842 50.397     (Redução) Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias 75.842 50.397 
    (Redução) Aumento em provisões trabalhistas 150.403 216.713     (Redução) Aumento em provisões trabalhistas 150.403 216.713     (Redução) Aumento em provisões trabalhistas 150.403 216.713     (Redução) Aumento em provisões trabalhistas 150.403 216.713 
    (Redução) Aumento em Subvenções a realizar    (Redução) Aumento em Subvenções a realizar    (Redução) Aumento em Subvenções a realizar    (Redução) Aumento em Subvenções a realizar 7.375.526 7.375.526 7.375.526 7.375.526 169.283.425 169.283.425 169.283.425 169.283.425 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionaisCaixa líquido proveniente das atividades operacionais 7.526.513 7.526.513 7.526.513 7.526.513 170.504.030 170.504.030 170.504.030 170.504.030 
Fluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentos
    Adições de ativo imobilizado    Adições de ativo imobilizado    Adições de ativo imobilizado    Adições de ativo imobilizado (491.947)(491.947)(491.947)(491.947) (343.166)(343.166)(343.166)(343.166)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (491.947)(491.947)(491.947)(491.947) (343.166)(343.166)(343.166)(343.166)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos -   -   -   -   -   -   -   -   
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixaAumento líquido do caixa e equivalentes de caixaAumento líquido do caixa e equivalentes de caixaAumento líquido do caixa e equivalentes de caixa 7.034.566 7.034.566 7.034.566 7.034.566 170.160.864 170.160.864 170.160.864 170.160.864 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 417.617.555 247.456.691 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 417.617.555 247.456.691 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 417.617.555 247.456.691 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 417.617.555 247.456.691 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no final do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no final do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no final do exercício 424.652.121 424.652.121 424.652.121 424.652.121 417.617.555 417.617.555 417.617.555 417.617.555 
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixaAumento líquido do caixa e equivalentes de caixaAumento líquido do caixa e equivalentes de caixaAumento líquido do caixa e equivalentes de caixa 7.034.566 7.034.566 7.034.566 7.034.566 170.160.864 170.160.864 170.160.864 170.160.864 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Superávit Superávit Superávit Superávit 
acumulado acumulado acumulado acumulado 

Superávit/ Superávit/ Superávit/ Superávit/ 
(Déficit) do  (Déficit) do  (Déficit) do  (Déficit) do  
exercício exercício exercício exercício TotalTotalTotalTotal

Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
   Superátiv/(déficit) do exercício   Superátiv/(déficit) do exercício   Superátiv/(déficit) do exercício   Superátiv/(déficit) do exercício -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020Saldos em 31 de dezembro de 2020 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
   Superátiv/(déficit) do exercício   Superátiv/(déficit) do exercício   Superátiv/(déficit) do exercício   Superátiv/(déficit) do exercício -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Saldos em 31 de dezembro de 2021Saldos em 31 de dezembro de 2021Saldos em 31 de dezembro de 2021Saldos em 31 de dezembro de 2021 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 Contexto operacional 1.1 Informações gerais 1 Contexto operacional 1.1 Informações gerais 1 Contexto operacional 1.1 Informações gerais 1 Contexto operacional 1.1 Informações gerais A Associação Brasileira de Pesquisa e A Associação Brasileira de Pesquisa e A Associação Brasileira de Pesquisa e A Associação Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (“EMBRAPII” ou “Entidade”), segundo seu Estatuto Social, de 06 de Inovação Industrial (“EMBRAPII” ou “Entidade”), segundo seu Estatuto Social, de 06 de Inovação Industrial (“EMBRAPII” ou “Entidade”), segundo seu Estatuto Social, de 06 de Inovação Industrial (“EMBRAPII” ou “Entidade”), segundo seu Estatuto Social, de 06 de 
novembro de 2020, em seus artigos 1º, 2º, 3º e parágrafos, é uma pessoa jurídica de novembro de 2020, em seus artigos 1º, 2º, 3º e parágrafos, é uma pessoa jurídica de novembro de 2020, em seus artigos 1º, 2º, 3º e parágrafos, é uma pessoa jurídica de novembro de 2020, em seus artigos 1º, 2º, 3º e parágrafos, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede e direito privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede e direito privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede e direito privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com sede e 
foro em Brasília, Distrito Federal, e de duração indeterminada, nos termos dos artigos 53 foro em Brasília, Distrito Federal, e de duração indeterminada, nos termos dos artigos 53 foro em Brasília, Distrito Federal, e de duração indeterminada, nos termos dos artigos 53 foro em Brasília, Distrito Federal, e de duração indeterminada, nos termos dos artigos 53 
a 61, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Sua finalidade é promover e incentivar a a 61, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Sua finalidade é promover e incentivar a a 61, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Sua finalidade é promover e incentivar a a 61, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Sua finalidade é promover e incentivar a 
realização de projetos empresariais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realização de projetos empresariais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realização de projetos empresariais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) realização de projetos empresariais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 
voltados para setores industriais em áreas determinadas pelo Conselho de Administração, voltados para setores industriais em áreas determinadas pelo Conselho de Administração, voltados para setores industriais em áreas determinadas pelo Conselho de Administração, voltados para setores industriais em áreas determinadas pelo Conselho de Administração, 
por meio de cooperação a ser firmada com instituições de pesquisa tecnológica (art. 4º do por meio de cooperação a ser firmada com instituições de pesquisa tecnológica (art. 4º do por meio de cooperação a ser firmada com instituições de pesquisa tecnológica (art. 4º do por meio de cooperação a ser firmada com instituições de pesquisa tecnológica (art. 4º do 
Estatuto). Constituem, ainda, como objetivos da EMBRAPII: Estatuto). Constituem, ainda, como objetivos da EMBRAPII: Estatuto). Constituem, ainda, como objetivos da EMBRAPII: Estatuto). Constituem, ainda, como objetivos da EMBRAPII: (a)(a)(a)(a) Fomentar o  Fomentar o  Fomentar o  Fomentar o 
desenvolvimento tecnológico de novos produtos, processos ou soluções empresariais, desenvolvimento tecnológico de novos produtos, processos ou soluções empresariais, desenvolvimento tecnológico de novos produtos, processos ou soluções empresariais, desenvolvimento tecnológico de novos produtos, processos ou soluções empresariais, 
contribuindo para a construção de ambiente de negócios favoráveis à inovação. contribuindo para a construção de ambiente de negócios favoráveis à inovação. contribuindo para a construção de ambiente de negócios favoráveis à inovação. contribuindo para a construção de ambiente de negócios favoráveis à inovação. (b)(b)(b)(b)    
Articular e estimular a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa tecnológica, Articular e estimular a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa tecnológica, Articular e estimular a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa tecnológica, Articular e estimular a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa tecnológica, 
nos termos do Regimento Interno da EMBRAPII. nos termos do Regimento Interno da EMBRAPII. nos termos do Regimento Interno da EMBRAPII. nos termos do Regimento Interno da EMBRAPII. (c)(c)(c)(c) Financiar projetos de PD&I, com  Financiar projetos de PD&I, com  Financiar projetos de PD&I, com  Financiar projetos de PD&I, com 
ênfase em projetos que incluam a fase pré-competitiva, em áreas ou temas definidos pela ênfase em projetos que incluam a fase pré-competitiva, em áreas ou temas definidos pela ênfase em projetos que incluam a fase pré-competitiva, em áreas ou temas definidos pela ênfase em projetos que incluam a fase pré-competitiva, em áreas ou temas definidos pela 
EMBRAPII, em parceria com empresas e instituições de pesquisa tecnológica pré-EMBRAPII, em parceria com empresas e instituições de pesquisa tecnológica pré-EMBRAPII, em parceria com empresas e instituições de pesquisa tecnológica pré-EMBRAPII, em parceria com empresas e instituições de pesquisa tecnológica pré-
selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica. selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica. selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica. selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica. (d) (d) (d) (d) Contribuir para o Contribuir para o Contribuir para o Contribuir para o 
desenvolvimento das Unidades de Inovação dos Institutos Federais. desenvolvimento das Unidades de Inovação dos Institutos Federais. desenvolvimento das Unidades de Inovação dos Institutos Federais. desenvolvimento das Unidades de Inovação dos Institutos Federais. (e) (e) (e) (e) Contribuir para o Contribuir para o Contribuir para o Contribuir para o 
treinamento tecnológico de recursos humanos para a indústria, em áreas ou temas treinamento tecnológico de recursos humanos para a indústria, em áreas ou temas treinamento tecnológico de recursos humanos para a indústria, em áreas ou temas treinamento tecnológico de recursos humanos para a indústria, em áreas ou temas 
selecionados. selecionados. selecionados. selecionados. (f)(f)(f)(f) Difundir informações, experiências e projetos à sociedade.  Difundir informações, experiências e projetos à sociedade.  Difundir informações, experiências e projetos à sociedade.  Difundir informações, experiências e projetos à sociedade. (g)(g)(g)(g) Prestar  Prestar  Prestar  Prestar 
serviços relacionados às áreas de atividades que constituem o seu objeto. serviços relacionados às áreas de atividades que constituem o seu objeto. serviços relacionados às áreas de atividades que constituem o seu objeto. serviços relacionados às áreas de atividades que constituem o seu objeto. 1.2 Aspectos 1.2 Aspectos 1.2 Aspectos 1.2 Aspectos 
fiscais fiscais fiscais fiscais Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) Lucro Líquido (CSLL) Lucro Líquido (CSLL) Lucro Líquido (CSLL) A EMBRAPII, por força de isenção legal, consubstanciada no A EMBRAPII, por força de isenção legal, consubstanciada no A EMBRAPII, por força de isenção legal, consubstanciada no A EMBRAPII, por força de isenção legal, consubstanciada no 
art.15 da Lei nºart.15 da Lei nºart.15 da Lei nºart.15 da Lei nº 9.532/97, alterada pela MP nº  9.532/97, alterada pela MP nº  9.532/97, alterada pela MP nº  9.532/97, alterada pela MP nº 2.158-35, de 2001, e posteriores, não está 2.158-35, de 2001, e posteriores, não está 2.158-35, de 2001, e posteriores, não está 2.158-35, de 2001, e posteriores, não está 
sujeita aos encargos tributários relacionados ao IRPJ e à CSLL. sujeita aos encargos tributários relacionados ao IRPJ e à CSLL. sujeita aos encargos tributários relacionados ao IRPJ e à CSLL. sujeita aos encargos tributários relacionados ao IRPJ e à CSLL. Programas de Programas de Programas de Programas de 
Integração Social (PIS) Integração Social (PIS) Integração Social (PIS) Integração Social (PIS) De acordo com o art. 2º, da Lei nº 9.715/1998, e art. 13, De acordo com o art. 2º, da Lei nº 9.715/1998, e art. 13, De acordo com o art. 2º, da Lei nº 9.715/1998, e art. 13, De acordo com o art. 2º, da Lei nº 9.715/1998, e art. 13, 
da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, a contribuição para o PIS é determinada na base da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, a contribuição para o PIS é determinada na base da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, a contribuição para o PIS é determinada na base da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, a contribuição para o PIS é determinada na base 
de 1% sobre a folha de salários do mês, por determinadas entidades sem finalidade de de 1% sobre a folha de salários do mês, por determinadas entidades sem finalidade de de 1% sobre a folha de salários do mês, por determinadas entidades sem finalidade de de 1% sobre a folha de salários do mês, por determinadas entidades sem finalidade de 
lucro, que inclui as características da EMBRAPII. Entende-se por folha de salários mensal lucro, que inclui as características da EMBRAPII. Entende-se por folha de salários mensal lucro, que inclui as características da EMBRAPII. Entende-se por folha de salários mensal lucro, que inclui as características da EMBRAPII. Entende-se por folha de salários mensal 
o total dos rendimentos do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salários, o total dos rendimentos do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salários, o total dos rendimentos do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salários, o total dos rendimentos do trabalho assalariado de qualquer natureza, tais como salários, 
gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, gratificações, comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, 
adicional de férias, quinquênio, adicional noturno, hora extra, 13° salário e repouso adicional de férias, quinquênio, adicional noturno, hora extra, 13° salário e repouso adicional de férias, quinquênio, adicional noturno, hora extra, 13° salário e repouso adicional de férias, quinquênio, adicional noturno, hora extra, 13° salário e repouso 
semanal remunerado. Não integram a base de cálculo: o salário-família, o aviso prévio semanal remunerado. Não integram a base de cálculo: o salário-família, o aviso prévio semanal remunerado. Não integram a base de cálculo: o salário-família, o aviso prévio semanal remunerado. Não integram a base de cálculo: o salário-família, o aviso prévio 
indenizado, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao indenizado, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao indenizado, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao indenizado, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao 
empregado na rescisão contratual, a indenização por dispensa, desde que dentro dos empregado na rescisão contratual, a indenização por dispensa, desde que dentro dos empregado na rescisão contratual, a indenização por dispensa, desde que dentro dos empregado na rescisão contratual, a indenização por dispensa, desde que dentro dos 
limites legais. Nesse contexto, a EMBRAPII recolhe o PIS sobre a folha de salário dos limites legais. Nesse contexto, a EMBRAPII recolhe o PIS sobre a folha de salário dos limites legais. Nesse contexto, a EMBRAPII recolhe o PIS sobre a folha de salário dos limites legais. Nesse contexto, a EMBRAPII recolhe o PIS sobre a folha de salário dos 
seus empregados. seus empregados. seus empregados. seus empregados. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) (COFINS) (COFINS) (COFINS) Vide Nota Explicativa nº 12. Vide Nota Explicativa nº 12. Vide Nota Explicativa nº 12. Vide Nota Explicativa nº 12. 1.3 COVID-19 1.3 COVID-19 1.3 COVID-19 1.3 COVID-19 A partir de março de 2020, com o A partir de março de 2020, com o A partir de março de 2020, com o A partir de março de 2020, com o 
início das restrições de mobilidade diante da pandemia relacionada à COVID-19, o início das restrições de mobilidade diante da pandemia relacionada à COVID-19, o início das restrições de mobilidade diante da pandemia relacionada à COVID-19, o início das restrições de mobilidade diante da pandemia relacionada à COVID-19, o 
cenário mundial para os negócios começou a apresentar mudanças significativas. A cenário mundial para os negócios começou a apresentar mudanças significativas. A cenário mundial para os negócios começou a apresentar mudanças significativas. A cenário mundial para os negócios começou a apresentar mudanças significativas. A 
EMBRAPII concentrou suas atividades por meio do teletrabalho. Durante o exercício de EMBRAPII concentrou suas atividades por meio do teletrabalho. Durante o exercício de EMBRAPII concentrou suas atividades por meio do teletrabalho. Durante o exercício de EMBRAPII concentrou suas atividades por meio do teletrabalho. Durante o exercício de 
2021 a Diretoria Colegiada da EMBRAPII aprovou o trabalho híbrido para todos os 2021 a Diretoria Colegiada da EMBRAPII aprovou o trabalho híbrido para todos os 2021 a Diretoria Colegiada da EMBRAPII aprovou o trabalho híbrido para todos os 2021 a Diretoria Colegiada da EMBRAPII aprovou o trabalho híbrido para todos os 
colaboradores. Em relação à atividade-fim da EMBRAPII, que é a de promover e incentivar colaboradores. Em relação à atividade-fim da EMBRAPII, que é a de promover e incentivar colaboradores. Em relação à atividade-fim da EMBRAPII, que é a de promover e incentivar colaboradores. Em relação à atividade-fim da EMBRAPII, que é a de promover e incentivar 
a realização de projetos empresariais de PD&I voltados para setores industriais, a a realização de projetos empresariais de PD&I voltados para setores industriais, a a realização de projetos empresariais de PD&I voltados para setores industriais, a a realização de projetos empresariais de PD&I voltados para setores industriais, a 
pandemia da COVID-19 não trouxe impactos considerados relevantes, e a Entidade pandemia da COVID-19 não trouxe impactos considerados relevantes, e a Entidade pandemia da COVID-19 não trouxe impactos considerados relevantes, e a Entidade pandemia da COVID-19 não trouxe impactos considerados relevantes, e a Entidade 
conseguiu fomentar a inovação no cenário brasileiro por meio da aplicação de volume de conseguiu fomentar a inovação no cenário brasileiro por meio da aplicação de volume de conseguiu fomentar a inovação no cenário brasileiro por meio da aplicação de volume de conseguiu fomentar a inovação no cenário brasileiro por meio da aplicação de volume de 
recursos financeiros inicialmente orçados. recursos financeiros inicialmente orçados. recursos financeiros inicialmente orçados. recursos financeiros inicialmente orçados. 1.4 Capital Circulante Líquido (CCL) 1.4 Capital Circulante Líquido (CCL) 1.4 Capital Circulante Líquido (CCL) 1.4 Capital Circulante Líquido (CCL) O O O O 
objetivo do cálculo do CCL aplica-se a entidades que possuem a finalidade de lucro. objetivo do cálculo do CCL aplica-se a entidades que possuem a finalidade de lucro. objetivo do cálculo do CCL aplica-se a entidades que possuem a finalidade de lucro. objetivo do cálculo do CCL aplica-se a entidades que possuem a finalidade de lucro. 
Afirmar que o CCL da EMBRAPII apresenta saldo negativo e que desta forma possui Afirmar que o CCL da EMBRAPII apresenta saldo negativo e que desta forma possui Afirmar que o CCL da EMBRAPII apresenta saldo negativo e que desta forma possui Afirmar que o CCL da EMBRAPII apresenta saldo negativo e que desta forma possui 
dívidas maiores que os seus numerários apresentados no Ativo é equivocado. A rubrica dívidas maiores que os seus numerários apresentados no Ativo é equivocado. A rubrica dívidas maiores que os seus numerários apresentados no Ativo é equivocado. A rubrica dívidas maiores que os seus numerários apresentados no Ativo é equivocado. A rubrica 
Subvenções a Realizar, apresentada na Nota Explicativa nº 8, apresenta seu saldo Subvenções a Realizar, apresentada na Nota Explicativa nº 8, apresenta seu saldo Subvenções a Realizar, apresentada na Nota Explicativa nº 8, apresenta seu saldo Subvenções a Realizar, apresentada na Nota Explicativa nº 8, apresenta seu saldo 
LÍQUIDO para fomento a PD&I. Ou seja, os numerários repassados como adiantamento LÍQUIDO para fomento a PD&I. Ou seja, os numerários repassados como adiantamento LÍQUIDO para fomento a PD&I. Ou seja, os numerários repassados como adiantamento LÍQUIDO para fomento a PD&I. Ou seja, os numerários repassados como adiantamento 
às Unidades e registrados no ativo estão sendo apresentados para fins das demonstrações às Unidades e registrados no ativo estão sendo apresentados para fins das demonstrações às Unidades e registrados no ativo estão sendo apresentados para fins das demonstrações às Unidades e registrados no ativo estão sendo apresentados para fins das demonstrações 
contábeis na conta de “Subvenções a realizar”, registradas no passivo. Conforme contábeis na conta de “Subvenções a realizar”, registradas no passivo. Conforme contábeis na conta de “Subvenções a realizar”, registradas no passivo. Conforme contábeis na conta de “Subvenções a realizar”, registradas no passivo. Conforme 
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
quando as transações entre ativos e passivos refletirem a essência das operações e quando as transações entre ativos e passivos refletirem a essência das operações e quando as transações entre ativos e passivos refletirem a essência das operações e quando as transações entre ativos e passivos refletirem a essência das operações e 
apresentarem maior clareza para os usuários da informação contábil, estas podem ser apresentarem maior clareza para os usuários da informação contábil, estas podem ser apresentarem maior clareza para os usuários da informação contábil, estas podem ser apresentarem maior clareza para os usuários da informação contábil, estas podem ser 
apresentadas de forma liquida no balanço patrimonial (Compensação entre ativos e apresentadas de forma liquida no balanço patrimonial (Compensação entre ativos e apresentadas de forma liquida no balanço patrimonial (Compensação entre ativos e apresentadas de forma liquida no balanço patrimonial (Compensação entre ativos e 
passivos). Portanto, os valores apresentados na conta “Subvenções a realizar” não se passivos). Portanto, os valores apresentados na conta “Subvenções a realizar” não se passivos). Portanto, os valores apresentados na conta “Subvenções a realizar” não se passivos). Portanto, os valores apresentados na conta “Subvenções a realizar” não se 
referem a obrigações financeiras com fornecedores ou financiamentos, e sim a recursos referem a obrigações financeiras com fornecedores ou financiamentos, e sim a recursos referem a obrigações financeiras com fornecedores ou financiamentos, e sim a recursos referem a obrigações financeiras com fornecedores ou financiamentos, e sim a recursos 
disponíveis na data do fechamento do balanço para fomento a PD&I. A gestão dos saldos disponíveis na data do fechamento do balanço para fomento a PD&I. A gestão dos saldos disponíveis na data do fechamento do balanço para fomento a PD&I. A gestão dos saldos disponíveis na data do fechamento do balanço para fomento a PD&I. A gestão dos saldos 
desses recursos é feita pela administração da EMBRAPII e possui como principal quesito desses recursos é feita pela administração da EMBRAPII e possui como principal quesito desses recursos é feita pela administração da EMBRAPII e possui como principal quesito desses recursos é feita pela administração da EMBRAPII e possui como principal quesito 
a liquidez de contratos firmados entre as Unidades e as Empresas contratantes de a liquidez de contratos firmados entre as Unidades e as Empresas contratantes de a liquidez de contratos firmados entre as Unidades e as Empresas contratantes de a liquidez de contratos firmados entre as Unidades e as Empresas contratantes de 
projetos de PD&I. Por fim, caso haja a necessidade de verificar a capacidade de projetos de PD&I. Por fim, caso haja a necessidade de verificar a capacidade de projetos de PD&I. Por fim, caso haja a necessidade de verificar a capacidade de projetos de PD&I. Por fim, caso haja a necessidade de verificar a capacidade de 
pagamento para as obrigações financeiras da EMBRAPII (Fornecedores, Colaboradores pagamento para as obrigações financeiras da EMBRAPII (Fornecedores, Colaboradores pagamento para as obrigações financeiras da EMBRAPII (Fornecedores, Colaboradores pagamento para as obrigações financeiras da EMBRAPII (Fornecedores, Colaboradores 
e Tributárias), deverá ser efetuado o cálculo do CCL excluindo a rubrica “Subvenções a e Tributárias), deverá ser efetuado o cálculo do CCL excluindo a rubrica “Subvenções a e Tributárias), deverá ser efetuado o cálculo do CCL excluindo a rubrica “Subvenções a e Tributárias), deverá ser efetuado o cálculo do CCL excluindo a rubrica “Subvenções a 
realizar” demonstrada no Balanço Patrimonial. realizar” demonstrada no Balanço Patrimonial. realizar” demonstrada no Balanço Patrimonial. realizar” demonstrada no Balanço Patrimonial. 2 Base de preparação 2.1 Declaração de 2 Base de preparação 2.1 Declaração de 2 Base de preparação 2.1 Declaração de 2 Base de preparação 2.1 Declaração de 
conformidade conformidade conformidade conformidade As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A emissão das Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A emissão das Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A emissão das Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A emissão das 
demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 21 de fevereiro de 2022. Todas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 21 de fevereiro de 2022. Todas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 21 de fevereiro de 2022. Todas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 21 de fevereiro de 2022. Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
A Entidade apresenta as demonstrações das mutações do patrimônio social mesmo que A Entidade apresenta as demonstrações das mutações do patrimônio social mesmo que A Entidade apresenta as demonstrações das mutações do patrimônio social mesmo que A Entidade apresenta as demonstrações das mutações do patrimônio social mesmo que 
não tenha auferido resultado no exercício atual e anteriores. não tenha auferido resultado no exercício atual e anteriores. não tenha auferido resultado no exercício atual e anteriores. não tenha auferido resultado no exercício atual e anteriores. 2.2 Moeda funcional e 2.2 Moeda funcional e 2.2 Moeda funcional e 2.2 Moeda funcional e 
moeda de apresentação moeda de apresentação moeda de apresentação moeda de apresentação Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em “Real”, Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em “Real”, Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em “Real”, Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em “Real”, 
que é a moeda funcional da Entidade. Todos os saldos são apresentados em Reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todos os saldos são apresentados em Reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todos os saldos são apresentados em Reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todos os saldos são apresentados em Reais, 
exceto quando indicado de outra forma. exceto quando indicado de outra forma. exceto quando indicado de outra forma. exceto quando indicado de outra forma. 2.3 Uso de estimativas e julgamentos 2.3 Uso de estimativas e julgamentos 2.3 Uso de estimativas e julgamentos 2.3 Uso de estimativas e julgamentos A A A A 
elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e 
no registro de estimativas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas no registro de estimativas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas no registro de estimativas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas no registro de estimativas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das prospectivamente. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das 
políticas contábeis que têm efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas políticas contábeis que têm efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas políticas contábeis que têm efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas políticas contábeis que têm efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações contábeis estão incluídas na Nota Explicativa n° 7, referente à vida útil do demonstrações contábeis estão incluídas na Nota Explicativa n° 7, referente à vida útil do demonstrações contábeis estão incluídas na Nota Explicativa n° 7, referente à vida útil do demonstrações contábeis estão incluídas na Nota Explicativa n° 7, referente à vida útil do 
ativo imobilizado. ativo imobilizado. ativo imobilizado. ativo imobilizado. 2.4 Base de mensuração 2.4 Base de mensuração 2.4 Base de mensuração 2.4 Base de mensuração As demonstrações contábeis foram As demonstrações contábeis foram As demonstrações contábeis foram As demonstrações contábeis foram 
preparadas com base no custo histórico. preparadas com base no custo histórico. preparadas com base no custo histórico. preparadas com base no custo histórico. 3 Principais políticas contábeis 3 Principais políticas contábeis 3 Principais políticas contábeis 3 Principais políticas contábeis A Entidade A Entidade A Entidade A Entidade 
aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação em contrário. exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação em contrário. exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação em contrário. exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis, salvo indicação em contrário. 
3.1 Operação como agente 3.1 Operação como agente 3.1 Operação como agente 3.1 Operação como agente A Entidade, por força do novo contrato de gestão, assinado A Entidade, por força do novo contrato de gestão, assinado A Entidade, por força do novo contrato de gestão, assinado A Entidade, por força do novo contrato de gestão, assinado 
em 18 de novembro de 2021, aditivado, com validade até 30 de novembro de 2030, e em 18 de novembro de 2021, aditivado, com validade até 30 de novembro de 2030, e em 18 de novembro de 2021, aditivado, com validade até 30 de novembro de 2030, e em 18 de novembro de 2021, aditivado, com validade até 30 de novembro de 2030, e 
demais contratos que possuem a finalidade de PD&I, recebe recursos para que sejam demais contratos que possuem a finalidade de PD&I, recebe recursos para que sejam demais contratos que possuem a finalidade de PD&I, recebe recursos para que sejam demais contratos que possuem a finalidade de PD&I, recebe recursos para que sejam 
alcançadas as finalidades descritas em seu o objetivo social. A Entidade não recebe alcançadas as finalidades descritas em seu o objetivo social. A Entidade não recebe alcançadas as finalidades descritas em seu o objetivo social. A Entidade não recebe alcançadas as finalidades descritas em seu o objetivo social. A Entidade não recebe 
nenhuma remuneração por conta desses repasses, agindo somente como agente. Essa nenhuma remuneração por conta desses repasses, agindo somente como agente. Essa nenhuma remuneração por conta desses repasses, agindo somente como agente. Essa nenhuma remuneração por conta desses repasses, agindo somente como agente. Essa 
afirmação está pautada principalmente no fato de que os recursos recebidos pela afirmação está pautada principalmente no fato de que os recursos recebidos pela afirmação está pautada principalmente no fato de que os recursos recebidos pela afirmação está pautada principalmente no fato de que os recursos recebidos pela 
Entidade são repassados às Unidades EMBRAPII para que estes realizem a execução do Entidade são repassados às Unidades EMBRAPII para que estes realizem a execução do Entidade são repassados às Unidades EMBRAPII para que estes realizem a execução do Entidade são repassados às Unidades EMBRAPII para que estes realizem a execução do 
projeto. Embora a Entidade possua o acompanhamento técnico e financeiro da execução projeto. Embora a Entidade possua o acompanhamento técnico e financeiro da execução projeto. Embora a Entidade possua o acompanhamento técnico e financeiro da execução projeto. Embora a Entidade possua o acompanhamento técnico e financeiro da execução 
dos projetos de PD&I, a gerência dos projetos é conduzida pelas Unidades credenciadas dos projetos de PD&I, a gerência dos projetos é conduzida pelas Unidades credenciadas dos projetos de PD&I, a gerência dos projetos é conduzida pelas Unidades credenciadas dos projetos de PD&I, a gerência dos projetos é conduzida pelas Unidades credenciadas 

utilizando os recursos repassados não reembolsáveis (fundo perdido). Desse modo, a utilizando os recursos repassados não reembolsáveis (fundo perdido). Desse modo, a utilizando os recursos repassados não reembolsáveis (fundo perdido). Desse modo, a utilizando os recursos repassados não reembolsáveis (fundo perdido). Desse modo, a 
obrigação de obrigação de obrigação de obrigação de performanceperformanceperformanceperformance da Entidade é de planejar/coordenar/acompanhar para que os  da Entidade é de planejar/coordenar/acompanhar para que os  da Entidade é de planejar/coordenar/acompanhar para que os  da Entidade é de planejar/coordenar/acompanhar para que os 
recursos sejam repassados às Unidades credenciadas, sendo a responsabilidade recursos sejam repassados às Unidades credenciadas, sendo a responsabilidade recursos sejam repassados às Unidades credenciadas, sendo a responsabilidade recursos sejam repassados às Unidades credenciadas, sendo a responsabilidade 
primária sobre a entrega dos projetos totalmente da contraparte que recebe os recursos. primária sobre a entrega dos projetos totalmente da contraparte que recebe os recursos. primária sobre a entrega dos projetos totalmente da contraparte que recebe os recursos. primária sobre a entrega dos projetos totalmente da contraparte que recebe os recursos. 
A Entidade foi constituída na sua essência para operar como interveniente na execução A Entidade foi constituída na sua essência para operar como interveniente na execução A Entidade foi constituída na sua essência para operar como interveniente na execução A Entidade foi constituída na sua essência para operar como interveniente na execução 
dos projetos por meio de empresas públicas e privadas para as entidades que irão dos projetos por meio de empresas públicas e privadas para as entidades que irão dos projetos por meio de empresas públicas e privadas para as entidades que irão dos projetos por meio de empresas públicas e privadas para as entidades que irão 
desenvolver pesquisas e inovações. Assim, os recursos aportados na Entidade não se desenvolver pesquisas e inovações. Assim, os recursos aportados na Entidade não se desenvolver pesquisas e inovações. Assim, os recursos aportados na Entidade não se desenvolver pesquisas e inovações. Assim, os recursos aportados na Entidade não se 
constituem como uma receita ou doação e não foram, ou não são considerados como constituem como uma receita ou doação e não foram, ou não são considerados como constituem como uma receita ou doação e não foram, ou não são considerados como constituem como uma receita ou doação e não foram, ou não são considerados como 
patrimônio da Entidade. Conforme contrato de gestão firmado entre a EMBRAPII, patrimônio da Entidade. Conforme contrato de gestão firmado entre a EMBRAPII, patrimônio da Entidade. Conforme contrato de gestão firmado entre a EMBRAPII, patrimônio da Entidade. Conforme contrato de gestão firmado entre a EMBRAPII, 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), Ministério da Educação (MEC) e 
Ministério da Saúde (MS) a Entidade poderá utilizar até o limite de 20% para gastos com Ministério da Saúde (MS) a Entidade poderá utilizar até o limite de 20% para gastos com Ministério da Saúde (MS) a Entidade poderá utilizar até o limite de 20% para gastos com Ministério da Saúde (MS) a Entidade poderá utilizar até o limite de 20% para gastos com 
pessoal, e não há limitação para gastos com custeio administrativo das operações. As pessoal, e não há limitação para gastos com custeio administrativo das operações. As pessoal, e não há limitação para gastos com custeio administrativo das operações. As pessoal, e não há limitação para gastos com custeio administrativo das operações. As 
Unidades EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas Unidades EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas Unidades EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas Unidades EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas 
científicas e tecnológicas, entretanto a Entidade não detém o controle e a governança científicas e tecnológicas, entretanto a Entidade não detém o controle e a governança científicas e tecnológicas, entretanto a Entidade não detém o controle e a governança científicas e tecnológicas, entretanto a Entidade não detém o controle e a governança 
dessas entidades. Nesse contexto, a EMBRAPII se caracteriza como interveniente na dessas entidades. Nesse contexto, a EMBRAPII se caracteriza como interveniente na dessas entidades. Nesse contexto, a EMBRAPII se caracteriza como interveniente na dessas entidades. Nesse contexto, a EMBRAPII se caracteriza como interveniente na 
execução dos projetos. Após análises das disposições contidas no CPC 47 - Receita de execução dos projetos. Após análises das disposições contidas no CPC 47 - Receita de execução dos projetos. Após análises das disposições contidas no CPC 47 - Receita de execução dos projetos. Após análises das disposições contidas no CPC 47 - Receita de 
Contrato com Clientes, ficou evidente que a natureza das transações de repasses Contrato com Clientes, ficou evidente que a natureza das transações de repasses Contrato com Clientes, ficou evidente que a natureza das transações de repasses Contrato com Clientes, ficou evidente que a natureza das transações de repasses 
efetuados pela EMBRAPII às Unidades não é uma obrigação de efetuados pela EMBRAPII às Unidades não é uma obrigação de efetuados pela EMBRAPII às Unidades não é uma obrigação de efetuados pela EMBRAPII às Unidades não é uma obrigação de performanceperformanceperformanceperformance para  para  para  para 
fornecer os próprios bens ou serviços específicos. O objetivo da EMBRAPII é o de fornecer os próprios bens ou serviços específicos. O objetivo da EMBRAPII é o de fornecer os próprios bens ou serviços específicos. O objetivo da EMBRAPII é o de fornecer os próprios bens ou serviços específicos. O objetivo da EMBRAPII é o de 
planejar/coordenar/acompanhar para que esses bens ou serviços sejam fornecidos por planejar/coordenar/acompanhar para que esses bens ou serviços sejam fornecidos por planejar/coordenar/acompanhar para que esses bens ou serviços sejam fornecidos por planejar/coordenar/acompanhar para que esses bens ou serviços sejam fornecidos por 
outra parte, nesse contexto, a EMBRAPII se configura como uma entidade “Agente” e não outra parte, nesse contexto, a EMBRAPII se configura como uma entidade “Agente” e não outra parte, nesse contexto, a EMBRAPII se configura como uma entidade “Agente” e não outra parte, nesse contexto, a EMBRAPII se configura como uma entidade “Agente” e não 
uma entidade “Principal”. A totalidade dos serviços especificados a serem fornecidos para uma entidade “Principal”. A totalidade dos serviços especificados a serem fornecidos para uma entidade “Principal”. A totalidade dos serviços especificados a serem fornecidos para uma entidade “Principal”. A totalidade dos serviços especificados a serem fornecidos para 
outras entidades está contida no Contrato de Gestão, e não foram identificados casos em outras entidades está contida no Contrato de Gestão, e não foram identificados casos em outras entidades está contida no Contrato de Gestão, e não foram identificados casos em outras entidades está contida no Contrato de Gestão, e não foram identificados casos em 
que a EMPRAPII pudesse se configurar como entidade “Principal”. Os recursos ficam que a EMPRAPII pudesse se configurar como entidade “Principal”. Os recursos ficam que a EMPRAPII pudesse se configurar como entidade “Principal”. Os recursos ficam que a EMPRAPII pudesse se configurar como entidade “Principal”. Os recursos ficam 
sobre a titularidade da EMBRAPII enquanto não repassados as Unidades; todavia, assim sobre a titularidade da EMBRAPII enquanto não repassados as Unidades; todavia, assim sobre a titularidade da EMBRAPII enquanto não repassados as Unidades; todavia, assim sobre a titularidade da EMBRAPII enquanto não repassados as Unidades; todavia, assim 
que estiverem satisfeitas certas condições, a titularidade desses recursos é transferida a que estiverem satisfeitas certas condições, a titularidade desses recursos é transferida a que estiverem satisfeitas certas condições, a titularidade desses recursos é transferida a que estiverem satisfeitas certas condições, a titularidade desses recursos é transferida a 
outras entidades. Consequentemente, as subvenções previstas e já recebidas são outras entidades. Consequentemente, as subvenções previstas e já recebidas são outras entidades. Consequentemente, as subvenções previstas e já recebidas são outras entidades. Consequentemente, as subvenções previstas e já recebidas são 
controladas em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos controladas em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos controladas em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos controladas em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos 
que se encontram em aplicações financeiras, por terem a finalidade de aplicações a que se encontram em aplicações financeiras, por terem a finalidade de aplicações a que se encontram em aplicações financeiras, por terem a finalidade de aplicações a que se encontram em aplicações financeiras, por terem a finalidade de aplicações a 
projetos, e as receitas e despesas representam somente os custos operacionais da projetos, e as receitas e despesas representam somente os custos operacionais da projetos, e as receitas e despesas representam somente os custos operacionais da projetos, e as receitas e despesas representam somente os custos operacionais da 
Entidade. A receita operacional auferida refere-se exatamente ao reembolso dos custos Entidade. A receita operacional auferida refere-se exatamente ao reembolso dos custos Entidade. A receita operacional auferida refere-se exatamente ao reembolso dos custos Entidade. A receita operacional auferida refere-se exatamente ao reembolso dos custos 
de pessoal e administrativo e, portanto, a Entidade não tem resultado positivo ou negativo de pessoal e administrativo e, portanto, a Entidade não tem resultado positivo ou negativo de pessoal e administrativo e, portanto, a Entidade não tem resultado positivo ou negativo de pessoal e administrativo e, portanto, a Entidade não tem resultado positivo ou negativo 
em suas transações e não aufere outras receitas. Diante das características específicas em suas transações e não aufere outras receitas. Diante das características específicas em suas transações e não aufere outras receitas. Diante das características específicas em suas transações e não aufere outras receitas. Diante das características específicas 
da EMBRAPII, a escrituração contábil da EMBRAPII foi elaborada no pressuposto de da EMBRAPII, a escrituração contábil da EMBRAPII foi elaborada no pressuposto de da EMBRAPII, a escrituração contábil da EMBRAPII foi elaborada no pressuposto de da EMBRAPII, a escrituração contábil da EMBRAPII foi elaborada no pressuposto de 
entidade “Agente”. entidade “Agente”. entidade “Agente”. entidade “Agente”. 3.2 Benefícios de curto prazo a empregados 3.2 Benefícios de curto prazo a empregados 3.2 Benefícios de curto prazo a empregados 3.2 Benefícios de curto prazo a empregados Obrigações de Obrigações de Obrigações de Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados, são reconhecidas como despesas de pessoal benefícios de curto prazo a empregados, são reconhecidas como despesas de pessoal benefícios de curto prazo a empregados, são reconhecidas como despesas de pessoal benefícios de curto prazo a empregados, são reconhecidas como despesas de pessoal 
conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
do pagamento esperado, caso a Entidade tenha uma obrigação presente legal ou do pagamento esperado, caso a Entidade tenha uma obrigação presente legal ou do pagamento esperado, caso a Entidade tenha uma obrigação presente legal ou do pagamento esperado, caso a Entidade tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de serviço prestado pelo empregado e a construtiva de pagar esse montante em função de serviço prestado pelo empregado e a construtiva de pagar esse montante em função de serviço prestado pelo empregado e a construtiva de pagar esse montante em função de serviço prestado pelo empregado e a 
obrigação possa ser estimada de maneira confiável. obrigação possa ser estimada de maneira confiável. obrigação possa ser estimada de maneira confiável. obrigação possa ser estimada de maneira confiável. 3.3 Receitas financeiras 3.3 Receitas financeiras 3.3 Receitas financeiras 3.3 Receitas financeiras A Entidade A Entidade A Entidade A Entidade 
possui receitas financeiras oriundas de suas aplicações financeiras. Todas as receitas possui receitas financeiras oriundas de suas aplicações financeiras. Todas as receitas possui receitas financeiras oriundas de suas aplicações financeiras. Todas as receitas possui receitas financeiras oriundas de suas aplicações financeiras. Todas as receitas 
financeiras são reconhecidas em contrapartida do passivo de Recursos vinculados por financeiras são reconhecidas em contrapartida do passivo de Recursos vinculados por financeiras são reconhecidas em contrapartida do passivo de Recursos vinculados por financeiras são reconhecidas em contrapartida do passivo de Recursos vinculados por 
estarem comprometidas com a finalidade de aplicação em projetos. Ver item 8. estarem comprometidas com a finalidade de aplicação em projetos. Ver item 8. estarem comprometidas com a finalidade de aplicação em projetos. Ver item 8. estarem comprometidas com a finalidade de aplicação em projetos. Ver item 8. 3.4 3.4 3.4 3.4 
Imobilizado Imobilizado Imobilizado Imobilizado (i) Reconhecimento e mensuração (i) Reconhecimento e mensuração (i) Reconhecimento e mensuração (i) Reconhecimento e mensuração Itens do imobilizado são mensurados Itens do imobilizado são mensurados Itens do imobilizado são mensurados Itens do imobilizado são mensurados 
pelo seu custo histórico ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e quaisquer pelo seu custo histórico ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e quaisquer pelo seu custo histórico ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e quaisquer pelo seu custo histórico ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairmentimpairmentimpairmentimpairment)))). . . . (ii) Custos (ii) Custos (ii) Custos (ii) Custos 
subsequentes subsequentes subsequentes subsequentes Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que 
benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. 
(iii) Depreciação (iii) Depreciação (iii) Depreciação (iii) Depreciação A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo 
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear, por imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear, por imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear, por imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear, por 
meio de taxas que refletem a vida útil dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. meio de taxas que refletem a vida útil dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. meio de taxas que refletem a vida útil dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. meio de taxas que refletem a vida útil dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. 
3.53.53.53.5    Instrumentos financeiros Instrumentos financeiros Instrumentos financeiros Instrumentos financeiros (i) Reconhecimento e mensuração inicial (i) Reconhecimento e mensuração inicial (i) Reconhecimento e mensuração inicial (i) Reconhecimento e mensuração inicial Todos os Todos os Todos os Todos os 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar 
parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro ou passivo parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro ou passivo parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro ou passivo parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro ou passivo 
financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos, para um item não financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos, para um item não financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos, para um item não financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos, para um item não 
mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua 
aquisição ou emissão. aquisição ou emissão. aquisição ou emissão. aquisição ou emissão. (ii) Classificação e mensuração subsequente (ii) Classificação e mensuração subsequente (ii) Classificação e mensuração subsequente (ii) Classificação e mensuração subsequente Ativos financeiros  Ativos financeiros  Ativos financeiros  Ativos financeiros  
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao 
VJRVJRVJRVJR. . . . Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento 
inicial, a não ser que o Entidade mude o modelo de negócios para a gestão de ativos inicial, a não ser que o Entidade mude o modelo de negócios para a gestão de ativos inicial, a não ser que o Entidade mude o modelo de negócios para a gestão de ativos inicial, a não ser que o Entidade mude o modelo de negócios para a gestão de ativos 
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no 
primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um 
ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a ambas as condições a ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a ambas as condições a ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a ambas as condições a ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa 
contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas especí"cas, !uxos de caixa que contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas especí"cas, !uxos de caixa que contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas especí"cas, !uxos de caixa que contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas especí"cas, !uxos de caixa que 
são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do 
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante 
um determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por um determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por um determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por um determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A 
Entidade avalia o objetivo do modelo de negócio no qual o ativo/passivo financeiro está Entidade avalia o objetivo do modelo de negócio no qual o ativo/passivo financeiro está Entidade avalia o objetivo do modelo de negócio no qual o ativo/passivo financeiro está Entidade avalia o objetivo do modelo de negócio no qual o ativo/passivo financeiro está 
inserido e, para isso, considera as seguintes premissas: inserido e, para isso, considera as seguintes premissas: inserido e, para isso, considera as seguintes premissas: inserido e, para isso, considera as seguintes premissas: (i)(i)(i)(i) as políticas e objetivos para o  as políticas e objetivos para o  as políticas e objetivos para o  as políticas e objetivos para o 
ativo financeiro que, no caso da EMBRAPII, têm como foco a obtenção de receitas ativo financeiro que, no caso da EMBRAPII, têm como foco a obtenção de receitas ativo financeiro que, no caso da EMBRAPII, têm como foco a obtenção de receitas ativo financeiro que, no caso da EMBRAPII, têm como foco a obtenção de receitas 
contratuais fundamentalmente das aplicações financeiras; contratuais fundamentalmente das aplicações financeiras; contratuais fundamentalmente das aplicações financeiras; contratuais fundamentalmente das aplicações financeiras; (ii)(ii)(ii)(ii) manutenção de um  manutenção de um  manutenção de um  manutenção de um 
determinado perfil de taxa de juros; e determinado perfil de taxa de juros; e determinado perfil de taxa de juros; e determinado perfil de taxa de juros; e (iii)(iii)(iii)(iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo  os riscos que afetam o desempenho do modelo  os riscos que afetam o desempenho do modelo  os riscos que afetam o desempenho do modelo 
de negócio e a maneira como são gerenciados. Desta forma, a EMBRAPII possui apenas de negócio e a maneira como são gerenciados. Desta forma, a EMBRAPII possui apenas de negócio e a maneira como são gerenciados. Desta forma, a EMBRAPII possui apenas de negócio e a maneira como são gerenciados. Desta forma, a EMBRAPII possui apenas 
Ativos e Passivos Financeiros mensurados ao custo amortizado, pois tem como modelo Ativos e Passivos Financeiros mensurados ao custo amortizado, pois tem como modelo Ativos e Passivos Financeiros mensurados ao custo amortizado, pois tem como modelo Ativos e Passivos Financeiros mensurados ao custo amortizado, pois tem como modelo 
de negócio que seus recursos são mantidos para suprimento de caixa com a finalidade de de negócio que seus recursos são mantidos para suprimento de caixa com a finalidade de de negócio que seus recursos são mantidos para suprimento de caixa com a finalidade de de negócio que seus recursos são mantidos para suprimento de caixa com a finalidade de 
recebimento e pagamento de principal e juros. Passivos financeiros Os passivos recebimento e pagamento de principal e juros. Passivos financeiros Os passivos recebimento e pagamento de principal e juros. Passivos financeiros Os passivos recebimento e pagamento de principal e juros. Passivos financeiros Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um 
passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado 
caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado 
como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são 
mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado.também é reconhecido no resultado.também é reconhecido no resultado.também é reconhecido no resultado.    (iii) Desreconhecimento (iii) Desreconhecimento (iii) Desreconhecimento (iii) Desreconhecimento Ativos financeiros Ativos financeiros Ativos financeiros Ativos financeiros A A A A 
Entidade desreconhece um ativo "nanceiro quando: • os direitos contratuais aos !uxos de Entidade desreconhece um ativo "nanceiro quando: • os direitos contratuais aos !uxos de Entidade desreconhece um ativo "nanceiro quando: • os direitos contratuais aos !uxos de Entidade desreconhece um ativo "nanceiro quando: • os direitos contratuais aos !uxos de 
caixa do ativo expiram; ou • transfere os direitos contratuais de recebimento aos !uxos de caixa do ativo expiram; ou • transfere os direitos contratuais de recebimento aos !uxos de caixa do ativo expiram; ou • transfere os direitos contratuais de recebimento aos !uxos de caixa do ativo expiram; ou • transfere os direitos contratuais de recebimento aos !uxos de 
caixa contratuais sobre um ativo "nanceiro em uma transação em que: •  substancialmente caixa contratuais sobre um ativo "nanceiro em uma transação em que: •  substancialmente caixa contratuais sobre um ativo "nanceiro em uma transação em que: •  substancialmente caixa contratuais sobre um ativo "nanceiro em uma transação em que: •  substancialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo "nanceiro são transferidos; ou • A todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo "nanceiro são transferidos; ou • A todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo "nanceiro são transferidos; ou • A todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo "nanceiro são transferidos; ou • A 
Entidade nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da Entidade nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da Entidade nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da Entidade nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro e não retém o controle sobre o ativo financeiro.  A Entidade titularidade do ativo financeiro e não retém o controle sobre o ativo financeiro.  A Entidade titularidade do ativo financeiro e não retém o controle sobre o ativo financeiro.  A Entidade titularidade do ativo financeiro e não retém o controle sobre o ativo financeiro.  A Entidade 
realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas 
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. 
Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros Passivos financeiros Passivos financeiros Passivos financeiros A A A A 
Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os cancelada ou expira. A Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os cancelada ou expira. A Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os cancelada ou expira. A Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente 
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é 
reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença 
entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que 
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv) (iv) (iv) (iv) 
Compensação Compensação Compensação Compensação Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Entidade tenha apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Entidade tenha apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Entidade tenha apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Entidade tenha 
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. simultaneamente. simultaneamente. simultaneamente. (v) Compensação (v) Compensação (v) Compensação (v) Compensação Os ativos financeiros são mensurados ao custo Os ativos financeiros são mensurados ao custo Os ativos financeiros são mensurados ao custo Os ativos financeiros são mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por 
perdas por perdas por perdas por perdas por impairmentimpairmentimpairmentimpairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o . A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o . A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o . A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairmentimpairmentimpairmentimpairment são  são  são  são 
reconhecidos no passivo por serem obrigações com PD&I. reconhecidos no passivo por serem obrigações com PD&I. reconhecidos no passivo por serem obrigações com PD&I. reconhecidos no passivo por serem obrigações com PD&I. (vi) Redução ao valor (vi) Redução ao valor (vi) Redução ao valor (vi) Redução ao valor 
recuperável recuperável recuperável recuperável Entidade reconhece provisão para perdas esperadas de crédito sobre ativos Entidade reconhece provisão para perdas esperadas de crédito sobre ativos Entidade reconhece provisão para perdas esperadas de crédito sobre ativos Entidade reconhece provisão para perdas esperadas de crédito sobre ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado.Em cada data de balanço, a Entidade avalia financeiros mensurados ao custo amortizado.Em cada data de balanço, a Entidade avalia financeiros mensurados ao custo amortizado.Em cada data de balanço, a Entidade avalia financeiros mensurados ao custo amortizado.Em cada data de balanço, a Entidade avalia 
se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de 
recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um 
ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 

financeiro.Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação financeiro.Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação financeiro.Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação financeiro.Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação 
inclui os seguintes dados observáveis: • Di"culdades "nanceiras signi"cativas do devedor inclui os seguintes dados observáveis: • Di"culdades "nanceiras signi"cativas do devedor inclui os seguintes dados observáveis: • Di"culdades "nanceiras signi"cativas do devedor inclui os seguintes dados observáveis: • Di"culdades "nanceiras signi"cativas do devedor 
• Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias • Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias • Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias • Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias 
• Probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de • Probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de • Probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de • Probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de 
reorganização "nanceira •  Desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de reorganização "nanceira •  Desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de reorganização "nanceira •  Desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de reorganização "nanceira •  Desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de 
di"culdades "nanceiras. • A provisão para perdas para ativos "nanceiros mensurados pelo di"culdades "nanceiras. • A provisão para perdas para ativos "nanceiros mensurados pelo di"culdades "nanceiras. • A provisão para perdas para ativos "nanceiros mensurados pelo di"culdades "nanceiras. • A provisão para perdas para ativos "nanceiros mensurados pelo 
custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Ativos não financeiros Ativos não financeiros Ativos não financeiros Ativos não financeiros 
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades 
Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas 
de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes 
das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.  O valor recuperável de um ativo ou UGC das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.  O valor recuperável de um ativo ou UGC das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.  O valor recuperável de um ativo ou UGC das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs.  O valor recuperável de um ativo ou UGC 
é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para alienação. O é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para alienação. O é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para alienação. O é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para alienação. O 
valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor 
presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 
UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do 
ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável 
são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas são reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas 
somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil 
que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve indicativos de tivesse sido reconhecida. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve indicativos de tivesse sido reconhecida. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve indicativos de tivesse sido reconhecida. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve indicativos de 
perda por redução ao valor recuperável de ativos. perda por redução ao valor recuperável de ativos. perda por redução ao valor recuperável de ativos. perda por redução ao valor recuperável de ativos. 3.6 Apuração do resultado 3.6 Apuração do resultado 3.6 Apuração do resultado 3.6 Apuração do resultado As As As As 
Unidades e EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas Unidades e EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas Unidades e EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas Unidades e EMBRAPII fazem parte da estrutura de execução de projetos de pesquisas 
científicas e tecnológicas, entretanto a Embrapii não detém o controle e a governança científicas e tecnológicas, entretanto a Embrapii não detém o controle e a governança científicas e tecnológicas, entretanto a Embrapii não detém o controle e a governança científicas e tecnológicas, entretanto a Embrapii não detém o controle e a governança 
dessas Unidades; nesse contexto, a EMBRAPII caracteriza-se como interveniente na dessas Unidades; nesse contexto, a EMBRAPII caracteriza-se como interveniente na dessas Unidades; nesse contexto, a EMBRAPII caracteriza-se como interveniente na dessas Unidades; nesse contexto, a EMBRAPII caracteriza-se como interveniente na 
execução dos projetos. Consequentemente, os recursos previstos e já recebidos são execução dos projetos. Consequentemente, os recursos previstos e já recebidos são execução dos projetos. Consequentemente, os recursos previstos e já recebidos são execução dos projetos. Consequentemente, os recursos previstos e já recebidos são 
controlados em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos controlados em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos controlados em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos controlados em contas patrimoniais, incluindo os rendimentos financeiros dos recursos 
que se encontram em aplicações financeiras, e as receitas representam somente o que se encontram em aplicações financeiras, e as receitas representam somente o que se encontram em aplicações financeiras, e as receitas representam somente o que se encontram em aplicações financeiras, e as receitas representam somente o 
reembolso dos custos operacionais da Entidade. reembolso dos custos operacionais da Entidade. reembolso dos custos operacionais da Entidade. reembolso dos custos operacionais da Entidade. (i) Receitas operacionais (receita do (i) Receitas operacionais (receita do (i) Receitas operacionais (receita do (i) Receitas operacionais (receita do 
custeio administrativo) custeio administrativo) custeio administrativo) custeio administrativo) As receitas operacionais referem-se ao reembolso dos custos As receitas operacionais referem-se ao reembolso dos custos As receitas operacionais referem-se ao reembolso dos custos As receitas operacionais referem-se ao reembolso dos custos 
com pessoal, administrativos, tributárias e depreciação/amortização e são reconhecidas com pessoal, administrativos, tributárias e depreciação/amortização e são reconhecidas com pessoal, administrativos, tributárias e depreciação/amortização e são reconhecidas com pessoal, administrativos, tributárias e depreciação/amortização e são reconhecidas 
quando ocorrem os custos. quando ocorrem os custos. quando ocorrem os custos. quando ocorrem os custos. 3.7 Caixa e equivalentes de caixa 3.7 Caixa e equivalentes de caixa 3.7 Caixa e equivalentes de caixa 3.7 Caixa e equivalentes de caixa Compreende o saldo de Compreende o saldo de Compreende o saldo de Compreende o saldo de 
contas bancárias aplicações financeiras de liquidez imediata em títulos prontamente contas bancárias aplicações financeiras de liquidez imediata em títulos prontamente contas bancárias aplicações financeiras de liquidez imediata em títulos prontamente contas bancárias aplicações financeiras de liquidez imediata em títulos prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco 
insignificante de mudança de valor. O caixa restrito compreende o saldo e contas insignificante de mudança de valor. O caixa restrito compreende o saldo e contas insignificante de mudança de valor. O caixa restrito compreende o saldo e contas insignificante de mudança de valor. O caixa restrito compreende o saldo e contas 
bancárias e aplicação financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em bancárias e aplicação financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em bancárias e aplicação financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em bancárias e aplicação financeiras de liquidez imediata, prontamente conversível em 
montante de caixa, estando sujeito a um risco insignificante de mudança de valor e que montante de caixa, estando sujeito a um risco insignificante de mudança de valor e que montante de caixa, estando sujeito a um risco insignificante de mudança de valor e que montante de caixa, estando sujeito a um risco insignificante de mudança de valor e que 
possui a finalidade de suprir repasses a Unidades EMBRAPII no fomento a PD&I. possui a finalidade de suprir repasses a Unidades EMBRAPII no fomento a PD&I. possui a finalidade de suprir repasses a Unidades EMBRAPII no fomento a PD&I. possui a finalidade de suprir repasses a Unidades EMBRAPII no fomento a PD&I. 3.8 3.8 3.8 3.8 
Provisões Provisões Provisões Provisões As provisões são reconhecidas quando: As provisões são reconhecidas quando: As provisões são reconhecidas quando: As provisões são reconhecidas quando: (i)(i)(i)(i) a Entidade tem uma obrigação  a Entidade tem uma obrigação  a Entidade tem uma obrigação  a Entidade tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii)(ii)(ii)(ii) é provável que uma  é provável que uma  é provável que uma  é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii)(iii)(iii)(iii) o valor possa ser  o valor possa ser  o valor possa ser  o valor possa ser 
estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais 
futuras. futuras. futuras. futuras. 4 Instrumentos financeiros 4.1 Classificação contábil e valores justos 4 Instrumentos financeiros 4.1 Classificação contábil e valores justos 4 Instrumentos financeiros 4.1 Classificação contábil e valores justos 4 Instrumentos financeiros 4.1 Classificação contábil e valores justos A A A A 
tabela a seguir apresenta os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros. Não tabela a seguir apresenta os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros. Não tabela a seguir apresenta os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros. Não tabela a seguir apresenta os valores contábeis dos ativos e passivos financeiros. Não 
inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados a inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados a inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados a inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados a 
valor justo e se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.valor justo e se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.valor justo e se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.valor justo e se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.

Instrumento financeiroInstrumento financeiroInstrumento financeiroInstrumento financeiro ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação 2021202120212021 2020202020202020
Ativos financeiros Ativos financeiros Ativos financeiros Ativos financeiros 
   Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado 13.759.428 15.405.287   Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado 13.759.428 15.405.287   Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado 13.759.428 15.405.287   Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado 13.759.428 15.405.287
   Caixa restrito Custo amortizado 410.892.693 402.212.268   Caixa restrito Custo amortizado 410.892.693 402.212.268   Caixa restrito Custo amortizado 410.892.693 402.212.268   Caixa restrito Custo amortizado 410.892.693 402.212.268
   Adiantamentos a outras entidades    Adiantamentos a outras entidades    Adiantamentos a outras entidades    Adiantamentos a outras entidades 
   e terceiros Custo amortizado   e terceiros Custo amortizado   e terceiros Custo amortizado   e terceiros Custo amortizado 814.628814.628814.628814.628 423.468423.468423.468423.468
TotalTotalTotalTotal 425.466.749425.466.749425.466.749425.466.749 418.041.023418.041.023418.041.023418.041.023

Passivos financeirosPassivos financeirosPassivos financeirosPassivos financeiros
   Obrigações sociais e trabalhistas Custo amortizado 497.826 421.983   Obrigações sociais e trabalhistas Custo amortizado 497.826 421.983   Obrigações sociais e trabalhistas Custo amortizado 497.826 421.983   Obrigações sociais e trabalhistas Custo amortizado 497.826 421.983
   Obrigações tributárias Custo amortizado 495.567 446.496   Obrigações tributárias Custo amortizado 495.567 446.496   Obrigações tributárias Custo amortizado 495.567 446.496   Obrigações tributárias Custo amortizado 495.567 446.496
   Outros passivos Custo amortizado 30.192 341.928   Outros passivos Custo amortizado 30.192 341.928   Outros passivos Custo amortizado 30.192 341.928   Outros passivos Custo amortizado 30.192 341.928
   Subvenções a realizar Custo amortizado   Subvenções a realizar Custo amortizado   Subvenções a realizar Custo amortizado   Subvenções a realizar Custo amortizado 419.476.553419.476.553419.476.553419.476.553 412.101.027412.101.027412.101.027412.101.027
TotalTotalTotalTotal 420.500.137420.500.137420.500.137420.500.137 413.311.434413.311.434413.311.434413.311.434

4.2 Gestão de risco 4.2 Gestão de risco 4.2 Gestão de risco 4.2 Gestão de risco A Entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos A Entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos A Entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos A Entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos 
seguintes riscos "nanceiros: • Risco de liquidez • Risco de taxa de juros • Risco de crédito. seguintes riscos "nanceiros: • Risco de liquidez • Risco de taxa de juros • Risco de crédito. seguintes riscos "nanceiros: • Risco de liquidez • Risco de taxa de juros • Risco de crédito. seguintes riscos "nanceiros: • Risco de liquidez • Risco de taxa de juros • Risco de crédito. 
Risco de liquidez Risco de liquidez Risco de liquidez Risco de liquidez O risco de liquidez consiste na eventualidade de a Entidade não dispor O risco de liquidez consiste na eventualidade de a Entidade não dispor O risco de liquidez consiste na eventualidade de a Entidade não dispor O risco de liquidez consiste na eventualidade de a Entidade não dispor 
de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos diferentes de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos diferentes de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos diferentes de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função dos diferentes 
prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.Para o acompanhamento e a gestão prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.Para o acompanhamento e a gestão prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.Para o acompanhamento e a gestão prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.Para o acompanhamento e a gestão 
do fluxo de caixa pela área Financeira o orçamento é projetado anualmente e permite do fluxo de caixa pela área Financeira o orçamento é projetado anualmente e permite do fluxo de caixa pela área Financeira o orçamento é projetado anualmente e permite do fluxo de caixa pela área Financeira o orçamento é projetado anualmente e permite 
ações preventivas para a análise dessa modalidade de risco na Entidade. ações preventivas para a análise dessa modalidade de risco na Entidade. ações preventivas para a análise dessa modalidade de risco na Entidade. ações preventivas para a análise dessa modalidade de risco na Entidade. Risco de taxa de Risco de taxa de Risco de taxa de Risco de taxa de 
juros juros juros juros O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes na O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes na O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes na O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes na 
flutuação da moeda e taxa de juros. Essa exposição está relevantemente associada às taxas flutuação da moeda e taxa de juros. Essa exposição está relevantemente associada às taxas flutuação da moeda e taxa de juros. Essa exposição está relevantemente associada às taxas flutuação da moeda e taxa de juros. Essa exposição está relevantemente associada às taxas 
pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade, pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade, pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade, pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade, 
conforme apresentadas na Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de conforme apresentadas na Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de conforme apresentadas na Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de conforme apresentadas na Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de 
que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em 
produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do CDI, com insignificante margem produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do CDI, com insignificante margem produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do CDI, com insignificante margem produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do CDI, com insignificante margem 
de alteração. Segue a análise de sensibilidade da Entidade:de alteração. Segue a análise de sensibilidade da Entidade:de alteração. Segue a análise de sensibilidade da Entidade:de alteração. Segue a análise de sensibilidade da Entidade:

Cenários projetados para dezembro de 2022Cenários projetados para dezembro de 2022Cenários projetados para dezembro de 2022Cenários projetados para dezembro de 2022
Saldo em Cenário Variação VariaçãoSaldo em Cenário Variação VariaçãoSaldo em Cenário Variação VariaçãoSaldo em Cenário Variação Variação

Aplicações financeirasAplicações financeirasAplicações financeirasAplicações financeiras 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 provávelprovávelprovávelprovável de 25%de 25%de 25%de 25% de 50%de 50%de 50%de 50%
   Risco de queda do CDI   Risco de queda do CDI   Risco de queda do CDI   Risco de queda do CDI

   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407
   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 3,22% 2,15%   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 3,22% 2,15%   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 3,22% 2,15%   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 3,22% 2,15%
   Valor das aplicações indexadas   Valor das aplicações indexadas   Valor das aplicações indexadas   Valor das aplicações indexadas 432.966.151432.966.151432.966.151432.966.151 428.511.215428.511.215428.511.215428.511.215 424.056.279424.056.279424.056.279424.056.279
Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações 
financeirasfinanceirasfinanceirasfinanceiras 17.819.74417.819.74417.819.74417.819.744 13.364.80813.364.80813.364.80813.364.808 8.909.8728.909.8728.909.8728.909.872
   Risco de alta do CDI   Risco de alta do CDI   Risco de alta do CDI   Risco de alta do CDI

   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407   Valor do principal 415.146.407 (*) 415.146.407 415.146.407 415.146.407
   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 5.37% 6,44%   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 5.37% 6,44%   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 5.37% 6,44%   Taxa média de 98% do CDI 4,29% 5.37% 6,44%
   Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas  432.966.151432.966.151432.966.151432.966.151 437.421.087437.421.087437.421.087437.421.087 441.876.023441.876.023441.876.023441.876.023
Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações 
financeiras  financeiras  financeiras  financeiras  17.819.74417.819.74417.819.74417.819.744 22.274.68022.274.68022.274.68022.274.680 26.729.61726.729.61726.729.61726.729.617

(*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. Está sendo considerada a Taxa CDI (*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. Está sendo considerada a Taxa CDI (*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. Está sendo considerada a Taxa CDI (*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. Está sendo considerada a Taxa CDI 
acumulada, no valor de 4,38% aa (fonte Banco Central do Brasil) referente ao exercício 2021.acumulada, no valor de 4,38% aa (fonte Banco Central do Brasil) referente ao exercício 2021.acumulada, no valor de 4,38% aa (fonte Banco Central do Brasil) referente ao exercício 2021.acumulada, no valor de 4,38% aa (fonte Banco Central do Brasil) referente ao exercício 2021.

Cenários projetados para dezembro de 2021Cenários projetados para dezembro de 2021Cenários projetados para dezembro de 2021Cenários projetados para dezembro de 2021
Saldo contábil Cenário Variação VariaçãoSaldo contábil Cenário Variação VariaçãoSaldo contábil Cenário Variação VariaçãoSaldo contábil Cenário Variação Variação

Aplicações financeirasAplicações financeirasAplicações financeirasAplicações financeiras em 31.12.2020em 31.12.2020em 31.12.2020em 31.12.2020 provávelprovávelprovávelprovável de 25%de 25%de 25%de 25% de 50%de 50%de 50%de 50%
   Risco de queda do CDI   Risco de queda do CDI   Risco de queda do CDI   Risco de queda do CDI

   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869
   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 2,02% 1,35%   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 2,02% 1,35%   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 2,02% 1,35%   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 2,02% 1,35%
   Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas  428.868.563428.868.563428.868.563428.868.563 426.054.889426.054.889426.054.889426.054.889 423.241.216423.241.216423.241.216423.241.216
Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações 
financeiras  financeiras  financeiras  financeiras  11.254.69411.254.69411.254.69411.254.694 8.441.0208.441.0208.441.0208.441.020 5.627.3475.627.3475.627.3475.627.347
   Risco de alta do CDI   Risco de alta do CDI   Risco de alta do CDI   Risco de alta do CDI

   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869   Valor do principal 417.613.869 (*) 417.613.869 417.613.869 417.613.869
   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 3,37% 4,04%   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 3,37% 4,04%   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 3,37% 4,04%   Taxa média de 98% do CDI 2,70% 3,37% 4,04%
   Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas     Valor das aplicações indexadas  428.868.563428.868.563428.868.563428.868.563 431.682.236431.682.236431.682.236431.682.236 434.495.910434.495.910434.495.910434.495.910
Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações Impacto nas aplicações 
financeiras  financeiras  financeiras  financeiras  11.254.69411.254.69411.254.69411.254.694 14.068.36714.068.36714.068.36714.068.367 16.882.04116.882.04116.882.04116.882.041

(*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. (*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. (*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. (*) Não inclui os saldos constantes em conta-corrente. Risco de crédito Risco de crédito Risco de crédito Risco de crédito O risco de O risco de O risco de O risco de 
crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento 
pelo devedor ou pela contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados. pelo devedor ou pela contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados. pelo devedor ou pela contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados. pelo devedor ou pela contraparte de suas obrigações financeiras nos termos pactuados. 
Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela 
Entidade, conforme Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de que o Entidade, conforme Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de que o Entidade, conforme Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de que o Entidade, conforme Nota Explicativa nº 5. O entendimento da Administração é de que o 
risco de crédito está substancialmente mitigado com relação a aplicações financeiras, pois risco de crédito está substancialmente mitigado com relação a aplicações financeiras, pois risco de crédito está substancialmente mitigado com relação a aplicações financeiras, pois risco de crédito está substancialmente mitigado com relação a aplicações financeiras, pois 
os recursos estão todos aplicados em instituições financeiras controladas pela União, em os recursos estão todos aplicados em instituições financeiras controladas pela União, em os recursos estão todos aplicados em instituições financeiras controladas pela União, em os recursos estão todos aplicados em instituições financeiras controladas pela União, em 
aplicações com risco baixo. aplicações com risco baixo. aplicações com risco baixo. aplicações com risco baixo. 5 Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito5 Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito5 Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito5 Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito

Caixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixa 2021202120212021 2020202020202020
Banco conta movimento 2.931 1.019Banco conta movimento 2.931 1.019Banco conta movimento 2.931 1.019Banco conta movimento 2.931 1.019
Aplicação financeira (i)Aplicação financeira (i)Aplicação financeira (i)Aplicação financeira (i) 13.756.49813.756.49813.756.49813.756.498 15.404.26815.404.26815.404.26815.404.268
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal 13.759.42813.759.42813.759.42813.759.428 15.405.28715.405.28715.405.28715.405.287

Caixa restritoCaixa restritoCaixa restritoCaixa restrito 2021202120212021 2020202020202020
Banco conta movimento - Recursos restritos 9.502.784 2.667Banco conta movimento - Recursos restritos 9.502.784 2.667Banco conta movimento - Recursos restritos 9.502.784 2.667Banco conta movimento - Recursos restritos 9.502.784 2.667
Aplicação financeira - Recursos restritos (i)Aplicação financeira - Recursos restritos (i)Aplicação financeira - Recursos restritos (i)Aplicação financeira - Recursos restritos (i) 401.389.909401.389.909401.389.909401.389.909 402.209.601402.209.601402.209.601402.209.601
TotalTotalTotalTotal 410.892.693410.892.693410.892.693410.892.693 402.212.268402.212.268402.212.268402.212.268
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Ινσχρεϖα−σε ε ρεχεβα εm σευ ε−mαιλ:

ηττπ://ωωω.εσταδαο.χοm.βρ/ε/χονεχταδο
ΥΤΙΛΙΖΕ Ο

ΘΡ ΧΟDΕ ΠΑΡΑ

ΙΝΣΧΡΕςΕΡ-ΣΕ

Τοδασ ασ

mανησ,

δε σεγυνδα

α σεξτα.

Α πριmειρα χονεξο δο δια χοm οσ πρινχιπαισ

φατοσ δο mοmεντο, αλm δε χολυνασ εm

δεσταθυε, mατριασ σελεχιοναδασ ε διχασ

δε χοντεδοσ παρα ρελαξαρ.
ΕΞΧΛΥΣΙςΑ
ΠΑΡΑ
ΑΣΣΙΝΑΝΤΕΣ

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da Elo Participações Ltda. (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Trabalhistas e previdenciárias 83.055 104.196 88.570 109.243
Tributárias 9.217 13.659 95.980 89.605
Cíveis 15 1.393 14.637 10.356

92.287 119.248 199.187 209.204
Circulante 1.781 683 21.918 14.694
Não circulante 90.506 118.565 177.269 194.510

A movimentação da provisão para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é 

como segue:

Controladora
Saldo em 

31.12.2020 Adições Baixas/reversões
Saldo em 

 31.12.2021
Trabalhistas e previdenciárias 104.196 45.770 (66.911) 83.055
Tributárias 13.659 834 (5.276) 9.217
Cíveis 1.393 186 (1.564) 15

119.248 46.790 (73.751) 92.287

Consolidado
Saldo em 

31.12.2020 Adições Baixas/reversões
Saldo em 

 31.12.2021
Trabalhistas e previdenciárias 109.243 47.989 (68.662) 88.570
Tributárias 89.605 15.636 (9.261) 95.980
Cíveis 10.356 11.732 (7.451) 14.637

209.204 75.357 (85.374) 199.187

As controladas estão envolvidas em outros processos tributários, cíveis, trabalhistas e 

previdenciários surgidos no curso normal dos seus negócios, envolvendo possível ris-

co de perda e que, de acordo com o CPC 25 - Provisões, Ativos e Passivos Contingen-

tes, não geram necessidade de provisionamento. Em 31 de dezembro de 2021, não 

existem processos nessas condições (R$ 1.844 em 2020) e no consolidado R$ 357.554 

(R$ 182.924 em 2020).

a. Processos trabalhistas

Referem-se substancialmente a ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter 

indenizações, em especial o pagamento de “horas extras” e “indenizações” em razão 

de interpretação do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos processos 

em que é exigido depósito judicial para garantia de execução, o valor das provisões 

trabalhistas é constituído considerando a efetiva perspectiva de perda destes depósi-

tos. Para os demais processos, a provisão é constituída com base na média móvel 

apurada dos pagamentos efetuados de processos encerrados nos últimos 12 meses.

b. Processos cíveis

São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas 

individualmente e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, con-

siderando a opinião de assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com 

processos anteriores, complexidade e posicionamento de Tribunais.

Não existem em curso processos administrativos significativos por descumprimento 

das normas, ou de pagamento de multas que possam causar impactos representativos 

no resultado financeiro da Empresa.

c. Obrigações legais - tributárias

A Empresa e suas controladas vêm discutindo judicialmente a legalidade e constitucio-

nalidade de alguns tributos e contribuições, os quais estão totalmente provisionados 

não obstante as boas chances de êxito a médio e longo prazo, de acordo com a opinião 

dos assessores jurídicos.

29. Patrimônio líquido

a. Capital social

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital social é de R$ 1.052.000, totalmente 

subscrito e integralizado, dividido em 1.052.000 (1.052.000 em 2020) quantidade de 

quotas, com valor nominal de R$1,00 cada.

b. Reserva legal

O saldo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, dessa reserva é de R$ 85.480.

c. Outras reservas de lucros

Em razão da manutenção da expectativa de crescimento da Empresa e das projeções 

realizadas para os negócios no corrente ano, a Empresa entende ser necessária a 

criação da reserva para expansão. A Administração acredita que o fortalecimento do 

capital de giro proporcionado por esta retenção conferirá maior estabilidade financeira 

nas suas operações.

Em 31 de dezembro de 2021 a reserva para expansão apresenta um saldo de 

R$ 1.803.203 (R$ 2.046.452 em 2020).

d. Dividendos

Aos acionistas é garantido o direito a dividendo anual de, no mínimo, 25% do lucro lí-

quido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

Em 30 de junho de 2021, foi deliberado através de ata de reunião dos sócios, o paga-

mento de dividendos adicionais referente ao exercício de 2020, no montante de 

R$ 883.902 (R$ 456.158 em 2020).

Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa registrou dividendos propostos no montante 

de R$ 213.551 (R$ 216.098 em 2020), proveniente do resultado do exercício de 2021.

30. Receita operacional líquida
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Prestação de serviços de benefícios Alelo S.A. – – 2.064.632 1.793.782
Programa de pontos Livelo S.A. – – 3.163.311 2.231.562
Bandeira Elo – – 2.327.053 2.280.120
Serviços bancários Banco Digio – – 849.460 703.476
Serviços de microcrédito da Movera Serviços
  e Promoção do Empreendedorismo Ltda. – – – 15.543

– – 8.404.456 7.024.483
Receita bruta – – 8.404.456 7.024.483
Impostos sobre serviços – – (847.784) (712.477)

– – 7.556.672 6.312.006
31. Despesas por natureza

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Custo dos serviços prestados (a) – – (3.136.612) (2.163.004 )
Despesas com pessoal (12.163) (13.258) (730.671) (574.175)
Infraestrutura (14.288) (5.064) (324.616) (304.628)
Despesa de marketing (1.952) (557) (490.356) (371.349)
Honorários profissionais (8.510) (2.958) (203.757) (187.019)
Serviços de terceiros (903) (1.064) (106.521) (94.594)
Despesas de aluguel e manutenção (319) (1.457) (18.336) (19.297)
Despesas de serviços financeiros – – (201.717) (91.556)
Despesas com veículos, 
 transportes e viagens (45) (142) (3.842) (9.652)
Depreciações e amortizações (1.040) (1.179) (145.957) (89.954)
Tributos e taxas administrativas (16) (99) (3.517) (5.744)
Despesas com telefonia (762) (11) (3.698) (2.146)
Despesas de contribuições e doações (84) (182) (8.441) (17.849)
Despesas com material de escritório (32) (19) (7.498) (3.289)
Outras receitas/(despesas)
 administrativas 23.935 (24.266) (209.774) (214.080)
Outras receitas/(despesas) (b) 136.513 (3.187) (51.888) (165.040)

120.334 (53.443) (5.647.201) (4.313.376)
a) Refere-se a custos das controladas na prestações de serviços.
b) Substancialmente na controladora, refere-se à ganhos de capitais, e no consolidado, 
trata-se de perdas operacionais, processos e custas judiciais.
32. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Aplicações financeiras 30.899 21.308 335.590 177.319
Atualizações monetárias 8.274 460 12.803 1.205
Variação cambial positiva – – 100 1.255
Juros e multas recebidos – – 10.579 14.119
Programa de incentivos às vendas – – 19.611 14.028
Descontos obtidos 48 10 869 3.508
Outras receitas 989 559 18.226 21.729
Total de receitas financeiras 40.210 22.337 397.778 233.163

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Bonificações e descontos concedidos (12) – (474.705) (307.654)
Programa de incentivos às vendas – – (11.681) (13.574)
Atualização monetária – – (22.203) (3.265)
Juros e multas (63) (247) (26.465) (4.360)
Variação cambial negativa (1) (1) (156) (545)
Despesas bancárias (382) (2.826) (30.363) (49.871)
Outras despesas (a) (3.780) (1.039) (20.948) (12.490)
Total de despesas financeiras (4.238) (4.113) (586.521) (391.759)
Resultado financeiro 35.972 18.224 (188.743) (158.596)
a) Refere-se substancialmente a PIS e COFINS sobre receitas financeiras.
33. Obrigações e compromissos
a. Serviço de captura de transações
Prestação de serviços de captura de transações, afiliações a estabelecimento, preven-
ção à fraude, controle e liquidação financeira. O contrato tem prazo de vigência inde-
terminado, sendo as condições financeiras restabelecidas anualmente.
b. Serviço de processamento de transações com cartões Alelo
Prestação de serviços de processamento e autorização das transações dos cartões 
Alelo. O contrato iniciou-se em 24 de março de 2006.
c. Serviço de emissão de cartões Alelo
Processo de emissão e personalização dos cartões.
d. Logística de entrega e transporte de cartões Alelo
Os serviços de transporte incluem a coleta, a entrega e o manuseio de cartões Alelo e 
vale-transporte. O prazo de duração do contrato é de 12 meses contados de sua assi-
natura, renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos, podendo ser 
rescindido a qualquer tempo, por quaisquer das partes.
34. Cobertura de seguros
A Empresa e suas controladas mantêm política de cobertura de seguros com o objeti-
vo de delimitar riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e 
suas operações. As coberturas contratadas pela Administração são para cobrir eventu-
ais sinistros, levando em conta a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em 
suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, as principais apólices de seguros são:

Tipo Importância segurada
2021 2020

Predial 125.670 42.082
Responsabilidade civil 655 761
35. Gestão de riscos
Uma das atribuições da Empresa como holding, é centralizar a estrutura de gerencia-
mento de riscos de suas controladas. O processo de gestão de riscos e controles está 
suportado por governança estruturada através dos fóruns e órgãos colegiados subor-
dinados à Diretoria de Governança. Esse modelo é corroborado por papéis e respon-
sabilidades definidos de maneira a firmar a segregação entre as atividades de gestão 
de riscos e controles executados na Empresa de forma a garantir a devida independên-
cia entre as áreas de negócio e de suporte das suas controladas.
Os principais fóruns de acompanhamento e discussão dos riscos do grupo junto à alta 
direção são os comitês de gestão de riscos de cada uma das controladas. São apre-
sentados mensalmente nos comitês os acompanhamentos dos resultados, comporta-
mentos e riscos das diversas áreas e produtos das controladas. Este é o grupo que tem 
como responsabilidade garantir o cumprimento das Políticas de Gestão de Riscos, 
assegurando a efetividade do processo de seu gerenciamento.
A Empresa conta com pessoas qualificadas para mensurar os diferentes tipos de ris-
cos, a fim de que sejam devidamente identificados, medidos, avaliados, monitorados, 
reportados, mitigados e controlados, com o objetivo de mantê-los dentro dos padrões 
aceitáveis para o grupo e de acordo com as regulamentações vigentes. Em concordân-
cia com a Resolução CMN nº 4.557/17 e com as boas práticas de mercado, a Empresa 
dispõe de estrutura para o gerenciamento do risco operacional e controles internos, 
risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e gestão de capital. A Empresa 
trabalha de modo integrado e independente, preservando e valorizando o ambiente de 
decisões colegiadas, a fim de desenvolver e implementar eficientes métodos de men-
suração e mitigação, com o uso de sistemas, metodologias e processos.
Por se tratar de uma holding e realizar a consolidação econômico-financeira de suas 
controladas, a Empresa não possui riscos de mercado e risco de liquidez. Estes riscos 
estão atribuídos às suas controladas, que são os geradores destas exposições. Estes 
riscos são tratados individualmente em cada uma das controladas. Com relação aos 
riscos mencionados anteriormente, o único cuja Empresa está exposta é o risco ope-
racional em detrimento dos processos de atendimento às suas controladas.
• Risco Operacional
A atividade de gerenciamento de risco operacional é executada por uma área especí-
fica e está sob a responsabilidade da Diretoria de Governança, independente das áre-
as de negócio e da Auditoria Interna.
A área tem a missão de estabelecer diretrizes, implantar metodologia e ferramentas 
para: identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos ope-
racionais da instituição. A existência da Área está alinhada às práticas de mercado, 
políticas internas da EloPar e à Resolução CMN nº 4.557/17.
36. Novas regulamentações do Banco Central do Brasil (BACEN)
A Lei 12.865/13, trouxe uma roupagem jurídica específica para o que foi denominado 
de “arranjo de pagamento”, atribuindo ao Instituidor do Arranjo de Pagamento (“IAP”), 
a responsabilidade por estipular regras e princípios que disciplinem os serviços de 
pagamento, e ao Banco Central do Brasil competência para disciplinar, autorizar e fis-
calizar os Arranjos de Pagamento. No contexto da supracitada Lei, a controlada Elo 
Serviços S.A. é classificada como IAP, estando os Arranjos de Pagamento instituídos 
pelo IAP sujeitos, portanto, à aprovação do Banco Central do Brasil para fins de funcio-
namento.
A controlada Alelo S.A. deverá atentar-se ao fiel cumprimento de regras que abrangem 
a gestão de riscos, níveis mínimos de patrimônio líquido, dentre outros requisitos se-
melhantes aos de Instituição Financeira. A controlada tomou todas as providências 
necessárias para adequação à legislação do BACEN, visando estar em plena confor-
midade no momento da concessão da autorização de funcionamento, e já realizou o 
protocolo do pedido de autorização, aguardando a manifestação do BACEN.
37. Outras informações
Dado o cenário de continuidade do surto de coronavírus (COVID-19) no ano de 2021, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) manteve a Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (anunciada desde janeiro de 2020). As consequências do 
surto, incluindo as importantes decisões de governos e iniciativa privada, aumentaram 
o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem, na sua extensão, gerar 
impacto relevante nos valores apresentados nas demonstrações financeiras.
A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na 
posição patrimonial e financeira da Elo Participações, visando implementar medidas 
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações 
financeiras, visando a proteção dos índices de solvência e do patrimônio da Empresa.
A performance dos resultados apurados no exercício de 2021 refletem o efeito da reto-
mada de atividades de setores relevantes da economia brasileira, dessa forma as em-
presas que compõem o grupo EloPar, em sua maioria conseguiram evoluir ou manter 
seu resultado.
38. Eventos subsequentes
Em 25 de fevereiro de 2022, foi aprovada pelos Sócios a cisão parcial do patrimônio 
líquido, no montante de R$614.542, representado por 100% do investimento antes 
detido pela Sociedade na empresa Kartra Participações Ltda. (Kartra), com a posterior 
incorporação das parcelas cindidas da seguinte forma: a) 50,01% pela Bradescard Elo 
Participações S.A. e 49,99% pela BB Elo Cartões Participações S.A.
A citada aprovação foi precedida de uma operação de compra e venda de três quotas 
representativas do capital social da Kartra entre a Sociedade e a Elo Holding Financei-
ra S.A., subsidiária integral da Sociedade, de forma que no momento da cisão parcial 
a Sociedade detinha 100% das quotas da Kartra.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos
Acionistas, ao Conselheiro de Administração e aos Administradores da
Elo Participações Ltda.
Barueri - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Elo 
Participações Ltda. (“Empresa” ou “EloPar”) identificadas como controladora e 
consolidada, respectivamente, 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, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Elo Participações Ltda. em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 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 dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Empresa 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 éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas e o relatório dos auditores
A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 

aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa 
e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
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. 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 consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.
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 auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras 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 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.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 

o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa 

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 condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa e suas 

controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

financeiras 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 Empresa e suas controladas a não mais se manterem 

em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas representam 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 demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos 

responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 

consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-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.

São Paulo, 24 de março de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda. André Dala Pola
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Ινσχρεϖα−σε ε ρεχεβα εm σευ ε−mαιλ:

ηττπ://ωωω.εσταδαο.χοm.βρ/ε/πιλυλα
ΥΤΙΛΙΖΕ Ο

ΘΡ ΧΟDΕ ΠΑΡΑ

ΙΝΣΧΡΕςΕΡ-ΣΕ

Σεmπρε νο

m δο δια,

δε σεγυνδα

α σεξτα.

Υm ρεσυmο λεϖε ε δεσχοντραδο δο νοτιχι〈ριο

δο δια, χυραδορια δε τεmασ ινσπιραδορεσ,

αλm δε λινκσ παρα mαντερ−σε βεm

ινφορmαδο(α).
ΕΞΧΛΥΣΙςΑ
ΠΑΡΑ
ΑΣΣΙΝΑΝΤΕΣ

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII 
CNPJ/MF 18.234.613/0001-59CNPJ/MF 18.234.613/0001-59CNPJ/MF 18.234.613/0001-59CNPJ/MF 18.234.613/0001-59

02 de 0202 de 0202 de 0202 de 02

(i) Os saldos, aqui apresentados, referem-se a valores brutos, sendo devido o Imposto de (i) Os saldos, aqui apresentados, referem-se a valores brutos, sendo devido o Imposto de (i) Os saldos, aqui apresentados, referem-se a valores brutos, sendo devido o Imposto de (i) Os saldos, aqui apresentados, referem-se a valores brutos, sendo devido o Imposto de 
Renda Retido na Fonte quando do resgate. Abaixo, apresentamos uma composição dos Renda Retido na Fonte quando do resgate. Abaixo, apresentamos uma composição dos Renda Retido na Fonte quando do resgate. Abaixo, apresentamos uma composição dos Renda Retido na Fonte quando do resgate. Abaixo, apresentamos uma composição dos 
recursos vinculados: • Atendidas as disposições determinadas na Lei nº 9.532 de 1997, art. recursos vinculados: • Atendidas as disposições determinadas na Lei nº 9.532 de 1997, art. recursos vinculados: • Atendidas as disposições determinadas na Lei nº 9.532 de 1997, art. recursos vinculados: • Atendidas as disposições determinadas na Lei nº 9.532 de 1997, art. 
15, 3º, na Lei nº 9.637, de 1998, o superávit apurado pela EMBRAPII foi destinado, em sua 15, 3º, na Lei nº 9.637, de 1998, o superávit apurado pela EMBRAPII foi destinado, em sua 15, 3º, na Lei nº 9.637, de 1998, o superávit apurado pela EMBRAPII foi destinado, em sua 15, 3º, na Lei nº 9.637, de 1998, o superávit apurado pela EMBRAPII foi destinado, em sua 
totalidade, para a conta de Subvenções a realizar. Sendo assim, o valor de R$ 410.892.693 totalidade, para a conta de Subvenções a realizar. Sendo assim, o valor de R$ 410.892.693 totalidade, para a conta de Subvenções a realizar. Sendo assim, o valor de R$ 410.892.693 totalidade, para a conta de Subvenções a realizar. Sendo assim, o valor de R$ 410.892.693 
demonstrado na conta de “Recursos vinculados” encontra-se líquido das prestações de demonstrado na conta de “Recursos vinculados” encontra-se líquido das prestações de demonstrado na conta de “Recursos vinculados” encontra-se líquido das prestações de demonstrado na conta de “Recursos vinculados” encontra-se líquido das prestações de 
contas aprovadas dos projetos. A aplicação possui as seguintes características:contas aprovadas dos projetos. A aplicação possui as seguintes características:contas aprovadas dos projetos. A aplicação possui as seguintes características:contas aprovadas dos projetos. A aplicação possui as seguintes características:

Produto financeiroProduto financeiroProduto financeiroProduto financeiro
Taxa Taxa Taxa Taxa 

média a.a.média a.a.média a.a.média a.a.
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento 
(em anos)(em anos)(em anos)(em anos) IndexIndexIndexIndex 2021202120212021 2020202020202020

Certificado de Depósito Bancário 98% 5 anos CDICertificado de Depósito Bancário 98% 5 anos CDICertificado de Depósito Bancário 98% 5 anos CDICertificado de Depósito Bancário 98% 5 anos CDI 415.146.407415.146.407415.146.407415.146.407 417.613.869417.613.869417.613.869417.613.869
TotalTotalTotalTotal 415.146.407415.146.407415.146.407415.146.407 417.613.869417.613.869417.613.869417.613.869

A análise de sensibilidade e gestão de riscos desses ativos está evidenciada na Nota A análise de sensibilidade e gestão de riscos desses ativos está evidenciada na Nota A análise de sensibilidade e gestão de riscos desses ativos está evidenciada na Nota A análise de sensibilidade e gestão de riscos desses ativos está evidenciada na Nota 
Explicativa n° 4. Todas as aplicações financeiras da EMBRAPII são efetuadas junto ao Explicativa n° 4. Todas as aplicações financeiras da EMBRAPII são efetuadas junto ao Explicativa n° 4. Todas as aplicações financeiras da EMBRAPII são efetuadas junto ao Explicativa n° 4. Todas as aplicações financeiras da EMBRAPII são efetuadas junto ao 
Banco do Brasil, lastreadas em CDI e que possuem vencimentos contratuais de 5 anos. Banco do Brasil, lastreadas em CDI e que possuem vencimentos contratuais de 5 anos. Banco do Brasil, lastreadas em CDI e que possuem vencimentos contratuais de 5 anos. Banco do Brasil, lastreadas em CDI e que possuem vencimentos contratuais de 5 anos. 
Apesar de as aplicações possuírem vencimentos de % anos, os recursos depositados Apesar de as aplicações possuírem vencimentos de % anos, os recursos depositados Apesar de as aplicações possuírem vencimentos de % anos, os recursos depositados Apesar de as aplicações possuírem vencimentos de % anos, os recursos depositados 
em Caixas e Equivalentes de Caixa e Caixa Restrito possuem a finalidade de atender em Caixas e Equivalentes de Caixa e Caixa Restrito possuem a finalidade de atender em Caixas e Equivalentes de Caixa e Caixa Restrito possuem a finalidade de atender em Caixas e Equivalentes de Caixa e Caixa Restrito possuem a finalidade de atender 
compromissos de curto prazo. compromissos de curto prazo. compromissos de curto prazo. compromissos de curto prazo. 6 Adiantamentos a outras entidades e terceiros6 Adiantamentos a outras entidades e terceiros6 Adiantamentos a outras entidades e terceiros6 Adiantamentos a outras entidades e terceiros

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Adiantamentos de folha de pagamento 510.528 423.205Adiantamentos de folha de pagamento 510.528 423.205Adiantamentos de folha de pagamento 510.528 423.205Adiantamentos de folha de pagamento 510.528 423.205
Adiantamento a fornecedores 304.100 263Adiantamento a fornecedores 304.100 263Adiantamento a fornecedores 304.100 263Adiantamento a fornecedores 304.100 263
Depósitos em garantia (i)Depósitos em garantia (i)Depósitos em garantia (i)Depósitos em garantia (i) 215.000215.000215.000215.000 ----
TotalTotalTotalTotal 1.029.6281.029.6281.029.6281.029.628 423.468423.468423.468423.468

(i) Os depósitos em garantia são obrigações legais exigidas pelo SEBRAE na assinatura (i) Os depósitos em garantia são obrigações legais exigidas pelo SEBRAE na assinatura (i) Os depósitos em garantia são obrigações legais exigidas pelo SEBRAE na assinatura (i) Os depósitos em garantia são obrigações legais exigidas pelo SEBRAE na assinatura 
dos contratos.  dos contratos.  dos contratos.  dos contratos.  7 Imobilizado7 Imobilizado7 Imobilizado7 Imobilizado

CustoCustoCustoCusto 2020202020202020 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições 2021202120212021 Taxa a.a %Taxa a.a %Taxa a.a %Taxa a.a %
Computadores e periféricos 910.900 410.039 1.320.939 10%Computadores e periféricos 910.900 410.039 1.320.939 10%Computadores e periféricos 910.900 410.039 1.320.939 10%Computadores e periféricos 910.900 410.039 1.320.939 10%
Máquinas e equipamentos 147.337 81.908 229.245 20%Máquinas e equipamentos 147.337 81.908 229.245 20%Máquinas e equipamentos 147.337 81.908 229.245 20%Máquinas e equipamentos 147.337 81.908 229.245 20%
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios 608.808608.808608.808608.808 ---- 608.808 20%608.808 20%608.808 20%608.808 20%
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal 1.667.0451.667.0451.667.0451.667.045 491.947491.947491.947491.947 2.158.9922.158.9922.158.9922.158.992

DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 2020202020202020 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições 2021202120212021 Taxa a.a %Taxa a.a %Taxa a.a %Taxa a.a %
Computadores e periféricos (511.170) (157.498) (668.668) 10%Computadores e periféricos (511.170) (157.498) (668.668) 10%Computadores e periféricos (511.170) (157.498) (668.668) 10%Computadores e periféricos (511.170) (157.498) (668.668) 10%
Máquinas e equipamentos (91.318) (24.384) (115.702) 20%Máquinas e equipamentos (91.318) (24.384) (115.702) 20%Máquinas e equipamentos (91.318) (24.384) (115.702) 20%Máquinas e equipamentos (91.318) (24.384) (115.702) 20%
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios (209.997)(209.997)(209.997)(209.997) (60.828)(60.828)(60.828)(60.828) (270.825) 20%(270.825) 20%(270.825) 20%(270.825) 20%
SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal (812.485)(812.485)(812.485)(812.485) (242.710)(242.710)(242.710)(242.710) (1.055.195)(1.055.195)(1.055.195)(1.055.195)

Imobilizado líquidoImobilizado líquidoImobilizado líquidoImobilizado líquido 2020202020202020 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições 2021202120212021 Taxa a.a %Taxa a.a %Taxa a.a %Taxa a.a %
Computadores e periféricos 399.730 252.541 652.271 10%Computadores e periféricos 399.730 252.541 652.271 10%Computadores e periféricos 399.730 252.541 652.271 10%Computadores e periféricos 399.730 252.541 652.271 10%
Máquinas e equipamentos 56.019 57.524 113.543 20%Máquinas e equipamentos 56.019 57.524 113.543 20%Máquinas e equipamentos 56.019 57.524 113.543 20%Máquinas e equipamentos 56.019 57.524 113.543 20%
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios 398.811398.811398.811398.811 (60.828)(60.828)(60.828)(60.828) 337.983 20%337.983 20%337.983 20%337.983 20%
Total líquidoTotal líquidoTotal líquidoTotal líquido 854.560854.560854.560854.560 249.237249.237249.237249.237 1.103.7971.103.7971.103.7971.103.797

CustoCustoCustoCusto
Saldo Saldo Saldo Saldo 

31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições
Saldo final Saldo final Saldo final Saldo final 

em 31/12/2020em 31/12/2020em 31/12/2020em 31/12/2020
Taxa anual Taxa anual Taxa anual Taxa anual 

%%%%
Computadores e periféricos 651.255 259.645 910.900 10%Computadores e periféricos 651.255 259.645 910.900 10%Computadores e periféricos 651.255 259.645 910.900 10%Computadores e periféricos 651.255 259.645 910.900 10%
Máquinas e equipamentos 147.337 - 147.337 20%Máquinas e equipamentos 147.337 - 147.337 20%Máquinas e equipamentos 147.337 - 147.337 20%Máquinas e equipamentos 147.337 - 147.337 20%
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios 525.287525.287525.287525.287 83.52183.52183.52183.521 608.808 20%608.808 20%608.808 20%608.808 20%

1.323.8791.323.8791.323.8791.323.879 343.166343.166343.166343.166 1.667.0451.667.0451.667.0451.667.045

DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020
Taxa anual Taxa anual Taxa anual Taxa anual 

%%%%
Computadores e periféricos (386.721) (124.449) (511.170) 10%Computadores e periféricos (386.721) (124.449) (511.170) 10%Computadores e periféricos (386.721) (124.449) (511.170) 10%Computadores e periféricos (386.721) (124.449) (511.170) 10%
Máquinas e equipamentos (66.251) (25.067) (91.318) 20%Máquinas e equipamentos (66.251) (25.067) (91.318) 20%Máquinas e equipamentos (66.251) (25.067) (91.318) 20%Máquinas e equipamentos (66.251) (25.067) (91.318) 20%
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios (156.499)(156.499)(156.499)(156.499) (53.498)(53.498)(53.498)(53.498) (209.997) 20%(209.997) 20%(209.997) 20%(209.997) 20%

(609.471)(609.471)(609.471)(609.471) (203.014)(203.014)(203.014)(203.014) (812.485)(812.485)(812.485)(812.485)

Imobilizado líquidoImobilizado líquidoImobilizado líquidoImobilizado líquido 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020
Taxa Anual Taxa Anual Taxa Anual Taxa Anual 

%%%%
Computadores e periféricos 264.534 135.196 399.730 10%Computadores e periféricos 264.534 135.196 399.730 10%Computadores e periféricos 264.534 135.196 399.730 10%Computadores e periféricos 264.534 135.196 399.730 10%
Máquinas e equipamentos 81.086 (25.067) 56.019 20%Máquinas e equipamentos 81.086 (25.067) 56.019 20%Máquinas e equipamentos 81.086 (25.067) 56.019 20%Máquinas e equipamentos 81.086 (25.067) 56.019 20%
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios 368.788368.788368.788368.788 30.02330.02330.02330.023 398.811 20%398.811 20%398.811 20%398.811 20%
Total líquidoTotal líquidoTotal líquidoTotal líquido 714.408714.408714.408714.408 140.152140.152140.152140.152 854.560854.560854.560854.560

O ativo imobilizado da EMBRAPII, em 31 de dezembro de 2021, está representado O ativo imobilizado da EMBRAPII, em 31 de dezembro de 2021, está representado O ativo imobilizado da EMBRAPII, em 31 de dezembro de 2021, está representado O ativo imobilizado da EMBRAPII, em 31 de dezembro de 2021, está representado 
exclusivamente para execução das atividades administrativas, e as depreciações desses exclusivamente para execução das atividades administrativas, e as depreciações desses exclusivamente para execução das atividades administrativas, e as depreciações desses exclusivamente para execução das atividades administrativas, e as depreciações desses 
ativos são calculadas pelo método linear por meio de taxas que refletem a vida útil e ativos são calculadas pelo método linear por meio de taxas que refletem a vida útil e ativos são calculadas pelo método linear por meio de taxas que refletem a vida útil e ativos são calculadas pelo método linear por meio de taxas que refletem a vida útil e 
econômica dos bens. econômica dos bens. econômica dos bens. econômica dos bens. 8 Subvenções a realizar8 Subvenções a realizar8 Subvenções a realizar8 Subvenções a realizar

Descrição Descrição Descrição Descrição 2021202120212021 2020202020202020
 Subvenções a realizar - Contrato de gestão (a) 348.780.286 401.534.345 Subvenções a realizar - Contrato de gestão (a) 348.780.286 401.534.345 Subvenções a realizar - Contrato de gestão (a) 348.780.286 401.534.345 Subvenções a realizar - Contrato de gestão (a) 348.780.286 401.534.345
 Subvenções a realizar - SEBRAE (b) 24.996.803 8.546.497 Subvenções a realizar - SEBRAE (b) 24.996.803 8.546.497 Subvenções a realizar - SEBRAE (b) 24.996.803 8.546.497 Subvenções a realizar - SEBRAE (b) 24.996.803 8.546.497
 Subvenções a realizar - Cont. PPI/IoT (c) 8.425.050 8.850.973 Subvenções a realizar - Cont. PPI/IoT (c) 8.425.050 8.850.973 Subvenções a realizar - Cont. PPI/IoT (c) 8.425.050 8.850.973 Subvenções a realizar - Cont. PPI/IoT (c) 8.425.050 8.850.973
 Subvenções a realizar - Bambu (d) 3.278.808 3.172.335 Subvenções a realizar - Bambu (d) 3.278.808 3.172.335 Subvenções a realizar - Bambu (d) 3.278.808 3.172.335 Subvenções a realizar - Bambu (d) 3.278.808 3.172.335
 Subvenções a realizar - Rota 2030 (e) 126.409.181 78.868.181 Subvenções a realizar - Rota 2030 (e) 126.409.181 78.868.181 Subvenções a realizar - Rota 2030 (e) 126.409.181 78.868.181 Subvenções a realizar - Rota 2030 (e) 126.409.181 78.868.181
 Subvenções a realizar - BNDES 2030 (f) 8.244.157 - Subvenções a realizar - BNDES 2030 (f) 8.244.157 - Subvenções a realizar - BNDES 2030 (f) 8.244.157 - Subvenções a realizar - BNDES 2030 (f) 8.244.157 -
 Prestações de contas em análise (g) 274.278.156 179.167.971 Prestações de contas em análise (g) 274.278.156 179.167.971 Prestações de contas em análise (g) 274.278.156 179.167.971 Prestações de contas em análise (g) 274.278.156 179.167.971
 Adiantamentos a outras entidades (h) Adiantamentos a outras entidades (h) Adiantamentos a outras entidades (h) Adiantamentos a outras entidades (h) (374.935.887)(374.935.887)(374.935.887)(374.935.887) (268.039.275)(268.039.275)(268.039.275)(268.039.275)
TotalTotalTotalTotal 419.476.553419.476.553419.476.553419.476.553 412.101.027412.101.027412.101.027412.101.027

a. Contrato de gestão a. Contrato de gestão a. Contrato de gestão a. Contrato de gestão Refere-se ao contrato de gestão celebrado entre a União, por Refere-se ao contrato de gestão celebrado entre a União, por Refere-se ao contrato de gestão celebrado entre a União, por Refere-se ao contrato de gestão celebrado entre a União, por 
intermédio do MCTI e a EMBRAPII com a finalidade de destinar recursos financeiros a projetos intermédio do MCTI e a EMBRAPII com a finalidade de destinar recursos financeiros a projetos intermédio do MCTI e a EMBRAPII com a finalidade de destinar recursos financeiros a projetos intermédio do MCTI e a EMBRAPII com a finalidade de destinar recursos financeiros a projetos 
de inovação no Brasil. Abaixo apresentamos a movimentação do referido contrato de gestão:de inovação no Brasil. Abaixo apresentamos a movimentação do referido contrato de gestão:de inovação no Brasil. Abaixo apresentamos a movimentação do referido contrato de gestão:de inovação no Brasil. Abaixo apresentamos a movimentação do referido contrato de gestão:

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2020202020202020 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixas
Mov. Mov. Mov. Mov. 

LíquidaLíquidaLíquidaLíquida 2021202120212021
Subvenções contrato de Subvenções contrato de Subvenções contrato de Subvenções contrato de 
gestão 709.053.818 270.355.535 (222.513.813) (47.841.722) 756.895.540gestão 709.053.818 270.355.535 (222.513.813) (47.841.722) 756.895.540gestão 709.053.818 270.355.535 (222.513.813) (47.841.722) 756.895.540gestão 709.053.818 270.355.535 (222.513.813) (47.841.722) 756.895.540
Subvenções aplicadas nos Subvenções aplicadas nos Subvenções aplicadas nos Subvenções aplicadas nos 
projetosprojetosprojetosprojetos (307.519.473)(307.519.473)(307.519.473)(307.519.473) (102.657.692)(102.657.692)(102.657.692)(102.657.692) 1.653.0671.653.0671.653.0671.653.067 (101.004.625)(101.004.625)(101.004.625)(101.004.625) (408.524.098)(408.524.098)(408.524.098)(408.524.098)
TotalTotalTotalTotal 401.534.345401.534.345401.534.345401.534.345 (167.697.843)(167.697.843)(167.697.843)(167.697.843) (220.860.746)(220.860.746)(220.860.746)(220.860.746) (53.162.903)(53.162.903)(53.162.903)(53.162.903) 348.371.442348.371.442348.371.442348.371.442

2019201920192019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixas Mov. líquidaMov. líquidaMov. líquidaMov. líquida 2020202020202020
Subvenções contrato de Subvenções contrato de Subvenções contrato de Subvenções contrato de 
gestão 510.589.759 (99.518.852) 297.982.911 198.464.059 709.053.818gestão 510.589.759 (99.518.852) 297.982.911 198.464.059 709.053.818gestão 510.589.759 (99.518.852) 297.982.911 198.464.059 709.053.818gestão 510.589.759 (99.518.852) 297.982.911 198.464.059 709.053.818
Subvenções aplicadas nos Subvenções aplicadas nos Subvenções aplicadas nos Subvenções aplicadas nos 
projetosprojetosprojetosprojetos (193.857.192)(193.857.192)(193.857.192)(193.857.192) (113.770.888)(113.770.888)(113.770.888)(113.770.888) 108.607108.607108.607108.607 (113.662.281)(113.662.281)(113.662.281)(113.662.281) (307.519.473)(307.519.473)(307.519.473)(307.519.473)

316.732.567316.732.567316.732.567316.732.567 (213.289.740)(213.289.740)(213.289.740)(213.289.740) 298.091.518298.091.518298.091.518298.091.518 84.801.77884.801.77884.801.77884.801.778 401.534.345401.534.345401.534.345401.534.345

b. SEBRAE b. SEBRAE b. SEBRAE b. SEBRAE Trata-se do contrato de cooperação firmado entre a EMBRAPII e o Trata-se do contrato de cooperação firmado entre a EMBRAPII e o Trata-se do contrato de cooperação firmado entre a EMBRAPII e o Trata-se do contrato de cooperação firmado entre a EMBRAPII e o 
SEBRAE, que possui como objetivo a prestação de serviços para fomento a projetos SEBRAE, que possui como objetivo a prestação de serviços para fomento a projetos SEBRAE, que possui como objetivo a prestação de serviços para fomento a projetos SEBRAE, que possui como objetivo a prestação de serviços para fomento a projetos 
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica que atendam às demandas de de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica que atendam às demandas de de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica que atendam às demandas de de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tecnológica que atendam às demandas de 
Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno 
porte, da cadeira industrial em parcerias com Instituições Científicas, Tecnológicas e de porte, da cadeira industrial em parcerias com Instituições Científicas, Tecnológicas e de porte, da cadeira industrial em parcerias com Instituições Científicas, Tecnológicas e de porte, da cadeira industrial em parcerias com Instituições Científicas, Tecnológicas e de 
Inovação. Em 31 de dezembro de 2021, as subvenções do SEBRAE perfaziam o montante Inovação. Em 31 de dezembro de 2021, as subvenções do SEBRAE perfaziam o montante Inovação. Em 31 de dezembro de 2021, as subvenções do SEBRAE perfaziam o montante Inovação. Em 31 de dezembro de 2021, as subvenções do SEBRAE perfaziam o montante 
de R$ 49.102.562 (R$ 27.737.805 em 2020) e foi aplicado em projetos o montante de R$ de R$ 49.102.562 (R$ 27.737.805 em 2020) e foi aplicado em projetos o montante de R$ de R$ 49.102.562 (R$ 27.737.805 em 2020) e foi aplicado em projetos o montante de R$ de R$ 49.102.562 (R$ 27.737.805 em 2020) e foi aplicado em projetos o montante de R$ 
24.105.759 (R$ 19.191.308 em 2020), com saldo remanescente de R$ 24.996.803 (R$ 24.105.759 (R$ 19.191.308 em 2020), com saldo remanescente de R$ 24.996.803 (R$ 24.105.759 (R$ 19.191.308 em 2020), com saldo remanescente de R$ 24.996.803 (R$ 24.105.759 (R$ 19.191.308 em 2020), com saldo remanescente de R$ 24.996.803 (R$ 
8.546.497 em 2020). 8.546.497 em 2020). 8.546.497 em 2020). 8.546.497 em 2020). c. PPI/IoT c. PPI/IoT c. PPI/IoT c. PPI/IoT Refere-se ao Acordo de Cooperação Técnica firmado Refere-se ao Acordo de Cooperação Técnica firmado Refere-se ao Acordo de Cooperação Técnica firmado Refere-se ao Acordo de Cooperação Técnica firmado 
entre a EMBRAPII e a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI do MCTIC. entre a EMBRAPII e a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI do MCTIC. entre a EMBRAPII e a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI do MCTIC. entre a EMBRAPII e a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação - SEMPI do MCTIC. 
O referido acordo tem por objeto a execução do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento O referido acordo tem por objeto a execução do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento O referido acordo tem por objeto a execução do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento O referido acordo tem por objeto a execução do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação da Informação e Comunicação - TICs, com especial prioridade para soluções e Inovação da Informação e Comunicação - TICs, com especial prioridade para soluções e Inovação da Informação e Comunicação - TICs, com especial prioridade para soluções e Inovação da Informação e Comunicação - TICs, com especial prioridade para soluções 
de PPI/IoT e Manufatura 4.0 e todas as tecnologias correlatas. O saldo das subvenções de PPI/IoT e Manufatura 4.0 e todas as tecnologias correlatas. O saldo das subvenções de PPI/IoT e Manufatura 4.0 e todas as tecnologias correlatas. O saldo das subvenções de PPI/IoT e Manufatura 4.0 e todas as tecnologias correlatas. O saldo das subvenções 
a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.425.050 (R$ 8.850.972 em 2020). a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.425.050 (R$ 8.850.972 em 2020). a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.425.050 (R$ 8.850.972 em 2020). a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.425.050 (R$ 8.850.972 em 2020). d. d. d. d. 
Bambu Bambu Bambu Bambu Possui como finalidade ações de promoções de projetos de PD&I na cadeia de Possui como finalidade ações de promoções de projetos de PD&I na cadeia de Possui como finalidade ações de promoções de projetos de PD&I na cadeia de Possui como finalidade ações de promoções de projetos de PD&I na cadeia de 
Bambu a ser implementadas por meio do modelo da EMBRAPII, formalizado no 12º termo Bambu a ser implementadas por meio do modelo da EMBRAPII, formalizado no 12º termo Bambu a ser implementadas por meio do modelo da EMBRAPII, formalizado no 12º termo Bambu a ser implementadas por meio do modelo da EMBRAPII, formalizado no 12º termo 
aditivo ao Contrato de Gestão. O saldo das subvenções a realizar em 31 de dezembro aditivo ao Contrato de Gestão. O saldo das subvenções a realizar em 31 de dezembro aditivo ao Contrato de Gestão. O saldo das subvenções a realizar em 31 de dezembro aditivo ao Contrato de Gestão. O saldo das subvenções a realizar em 31 de dezembro 
de 2021 era de R$ 3.278.808, e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam o valor de R$ de 2021 era de R$ 3.278.808, e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam o valor de R$ de 2021 era de R$ 3.278.808, e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam o valor de R$ de 2021 era de R$ 3.278.808, e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam o valor de R$ 
3.172.355. 3.172.355. 3.172.355. 3.172.355. e. Rota 2030 e. Rota 2030 e. Rota 2030 e. Rota 2030 O presente Acordo de Cooperação Técnica (ACORDO) tem O presente Acordo de Cooperação Técnica (ACORDO) tem O presente Acordo de Cooperação Técnica (ACORDO) tem O presente Acordo de Cooperação Técnica (ACORDO) tem 
por objeto a coordenação do programa prioritário “P&D para Mobilidade e Logística”, por objeto a coordenação do programa prioritário “P&D para Mobilidade e Logística”, por objeto a coordenação do programa prioritário “P&D para Mobilidade e Logística”, por objeto a coordenação do programa prioritário “P&D para Mobilidade e Logística”, 
cujo detalhamento é o constante do Termo de Referência apresentado e aprovado pelo cujo detalhamento é o constante do Termo de Referência apresentado e aprovado pelo cujo detalhamento é o constante do Termo de Referência apresentado e aprovado pelo cujo detalhamento é o constante do Termo de Referência apresentado e aprovado pelo 
Conselho Gestor dos recursos a ser alocados em projetos de pesquisa, desenvolvimento Conselho Gestor dos recursos a ser alocados em projetos de pesquisa, desenvolvimento Conselho Gestor dos recursos a ser alocados em projetos de pesquisa, desenvolvimento Conselho Gestor dos recursos a ser alocados em projetos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação e programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico e inovação e programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico e inovação e programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico e inovação e programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico 
para o setor Automotivo e sua cadeia de produção. O saldo das subvenções a realizar em para o setor Automotivo e sua cadeia de produção. O saldo das subvenções a realizar em para o setor Automotivo e sua cadeia de produção. O saldo das subvenções a realizar em para o setor Automotivo e sua cadeia de produção. O saldo das subvenções a realizar em 
31 de dezembro de 2021 era de R$ 126.409.181 e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam 31 de dezembro de 2021 era de R$ 126.409.181 e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam 31 de dezembro de 2021 era de R$ 126.409.181 e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam 31 de dezembro de 2021 era de R$ 126.409.181 e em 31 de dezembro de 2020 perfaziam 
o valor de R$ 78.868.181. o valor de R$ 78.868.181. o valor de R$ 78.868.181. o valor de R$ 78.868.181. f. BNDES f. BNDES f. BNDES f. BNDES Refere-se ao contrato firmado entre a Entidade e Refere-se ao contrato firmado entre a Entidade e Refere-se ao contrato firmado entre a Entidade e Refere-se ao contrato firmado entre a Entidade e 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico com finalidade de promover projetos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico com finalidade de promover projetos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico com finalidade de promover projetos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico com finalidade de promover projetos 
de PD&I para combate, tratamento e diagnóstico do Coronavírus (COVID-19). O saldo de PD&I para combate, tratamento e diagnóstico do Coronavírus (COVID-19). O saldo de PD&I para combate, tratamento e diagnóstico do Coronavírus (COVID-19). O saldo de PD&I para combate, tratamento e diagnóstico do Coronavírus (COVID-19). O saldo 
das subvenções a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.244.157. No final das subvenções a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.244.157. No final das subvenções a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.244.157. No final das subvenções a realizar em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 8.244.157. No final 
do exercício de 2021 foi firmado um novo contrato, no valor de R$ 170 milhões, junto ao do exercício de 2021 foi firmado um novo contrato, no valor de R$ 170 milhões, junto ao do exercício de 2021 foi firmado um novo contrato, no valor de R$ 170 milhões, junto ao do exercício de 2021 foi firmado um novo contrato, no valor de R$ 170 milhões, junto ao 
BNDES para fomento de projetos nas seguintes áreas: BNDES para fomento de projetos nas seguintes áreas: BNDES para fomento de projetos nas seguintes áreas: BNDES para fomento de projetos nas seguintes áreas: i.i.i.i. Transformação Digital e Industria  Transformação Digital e Industria  Transformação Digital e Industria  Transformação Digital e Industria 
4.0 (Soluções digitais para Agro, Saúde, Cidades e Industria); 4.0 (Soluções digitais para Agro, Saúde, Cidades e Industria); 4.0 (Soluções digitais para Agro, Saúde, Cidades e Industria); 4.0 (Soluções digitais para Agro, Saúde, Cidades e Industria); ii.ii.ii.ii. Transformação Digital e  Transformação Digital e  Transformação Digital e  Transformação Digital e 
Industria 4.0 (Sistemas e Componentes para Conectividade); Industria 4.0 (Sistemas e Componentes para Conectividade); Industria 4.0 (Sistemas e Componentes para Conectividade); Industria 4.0 (Sistemas e Componentes para Conectividade); iii.iii.iii.iii. Defesa;  Defesa;  Defesa;  Defesa; iv.iv.iv.iv. Economia  Economia  Economia  Economia 
Circular Circular Circular Circular v.v.v.v. Materiais Avançados;  Materiais Avançados;  Materiais Avançados;  Materiais Avançados; vi.vi.vi.vi. Biocombustíveis;  Biocombustíveis;  Biocombustíveis;  Biocombustíveis; vii.vii.vii.vii. Florestas Nativas Bioeconomia;e,  Florestas Nativas Bioeconomia;e,  Florestas Nativas Bioeconomia;e,  Florestas Nativas Bioeconomia;e, 
viii.viii.viii.viii. Tecnologias Estratégicas do SUS  Tecnologias Estratégicas do SUS  Tecnologias Estratégicas do SUS  Tecnologias Estratégicas do SUS g. Prestações de contas em análises g. Prestações de contas em análises g. Prestações de contas em análises g. Prestações de contas em análises Referem-se Referem-se Referem-se Referem-se 
às prestações de contas recebidas de outras entidades e ainda não analisadas por parte às prestações de contas recebidas de outras entidades e ainda não analisadas por parte às prestações de contas recebidas de outras entidades e ainda não analisadas por parte às prestações de contas recebidas de outras entidades e ainda não analisadas por parte 
da EMBRAPII. Abaixo, apresentamos a composição sumarizada:da EMBRAPII. Abaixo, apresentamos a composição sumarizada:da EMBRAPII. Abaixo, apresentamos a composição sumarizada:da EMBRAPII. Abaixo, apresentamos a composição sumarizada:

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Contrato de gestão 258.713.520 167.989.944Contrato de gestão 258.713.520 167.989.944Contrato de gestão 258.713.520 167.989.944Contrato de gestão 258.713.520 167.989.944
SEBRAE 15.402.720 11.178.027SEBRAE 15.402.720 11.178.027SEBRAE 15.402.720 11.178.027SEBRAE 15.402.720 11.178.027
BNDESBNDESBNDESBNDES 161.915161.915161.915161.915 ----
TotalTotalTotalTotal 274.278.156274.278.156274.278.156274.278.156 179.167.971179.167.971179.167.971179.167.971

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2020202020202020 2019201920192019
Contrato de gestão 167.989.944 75.029.278Contrato de gestão 167.989.944 75.029.278Contrato de gestão 167.989.944 75.029.278Contrato de gestão 167.989.944 75.029.278
SEBRAESEBRAESEBRAESEBRAE 11.178.02711.178.02711.178.02711.178.027 6.210.8086.210.8086.210.8086.210.808

179.167.971179.167.971179.167.971179.167.971 81.240.08681.240.08681.240.08681.240.086

Abaixo, apresentamos a movimentação sumarizada dos adiantamentos a outras entidades:Abaixo, apresentamos a movimentação sumarizada dos adiantamentos a outras entidades:Abaixo, apresentamos a movimentação sumarizada dos adiantamentos a outras entidades:Abaixo, apresentamos a movimentação sumarizada dos adiantamentos a outras entidades:

DescriçãDescriçãDescriçãDescriçãoooo 2020202020202020 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixas
Mov. Mov. Mov. Mov. 

líquidalíquidalíquidalíquida 2021202120212021
Contrato de Gestão 235.083.278 89.457.505 (12.237.598) 77.219.907 312.303.185Contrato de Gestão 235.083.278 89.457.505 (12.237.598) 77.219.907 312.303.185Contrato de Gestão 235.083.278 89.457.505 (12.237.598) 77.219.907 312.303.185Contrato de Gestão 235.083.278 89.457.505 (12.237.598) 77.219.907 312.303.185
SEBRAE 18.024.688 11.506.368 (1.165.323) 10.341.045 28.365.733SEBRAE 18.024.688 11.506.368 (1.165.323) 10.341.045 28.365.733SEBRAE 18.024.688 11.506.368 (1.165.323) 10.341.045 28.365.733SEBRAE 18.024.688 11.506.368 (1.165.323) 10.341.045 28.365.733
PPI/IoT 5.295.327 2.962.357 (59.556,13) 2.902.801 8.198.128PPI/IoT 5.295.327 2.962.357 (59.556,13) 2.902.801 8.198.128PPI/IoT 5.295.327 2.962.357 (59.556,13) 2.902.801 8.198.128PPI/IoT 5.295.327 2.962.357 (59.556,13) 2.902.801 8.198.128
Rota 2030 9.228.743 14.108.361 (442.687,99) 13.665.673 22.894.416Rota 2030 9.228.743 14.108.361 (442.687,99) 13.665.673 22.894.416Rota 2030 9.228.743 14.108.361 (442.687,99) 13.665.673 22.894.416Rota 2030 9.228.743 14.108.361 (442.687,99) 13.665.673 22.894.416
Bambu 407.239 100.225 - 100.225 507.464Bambu 407.239 100.225 - 100.225 507.464Bambu 407.239 100.225 - 100.225 507.464Bambu 407.239 100.225 - 100.225 507.464
BNDES - 2.964.776 (364.690,09) 2.600.086 2.600.086BNDES - 2.964.776 (364.690,09) 2.600.086 2.600.086BNDES - 2.964.776 (364.690,09) 2.600.086 2.600.086BNDES - 2.964.776 (364.690,09) 2.600.086 2.600.086
Ministério da saúde Ministério da saúde Ministério da saúde Ministério da saúde 
(MS)(MS)(MS)(MS) ---- 66.87566.87566.87566.875 ---- 66.87566.87566.87566.875 66.87566.87566.87566.875
TotalTotalTotalTotal 268.039.275268.039.275268.039.275268.039.275 121.166.467121.166.467121.166.467121.166.467 (14.269.855)(14.269.855)(14.269.855)(14.269.855) 106.896.612106.896.612106.896.612106.896.612 374.935.887374.935.887374.935.887374.935.887

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2019201920192019 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixas
Mov. Mov. Mov. Mov. 

líquidalíquidalíquidalíquida 2020202020202020
Contrato de gestão 174.380.729 82.463.421 (21.760.872) 60.702.549 235.083.278Contrato de gestão 174.380.729 82.463.421 (21.760.872) 60.702.549 235.083.278Contrato de gestão 174.380.729 82.463.421 (21.760.872) 60.702.549 235.083.278Contrato de gestão 174.380.729 82.463.421 (21.760.872) 60.702.549 235.083.278
SEBRAE  15.084.524  4.628.953  (1.688.789)  2.940.164  18.024.688 SEBRAE  15.084.524  4.628.953  (1.688.789)  2.940.164  18.024.688 SEBRAE  15.084.524  4.628.953  (1.688.789)  2.940.164  18.024.688 SEBRAE  15.084.524  4.628.953  (1.688.789)  2.940.164  18.024.688 
PPI/IoT  788.132  4.507.195  -    4.507.195  5.295.327 PPI/IoT  788.132  4.507.195  -    4.507.195  5.295.327 PPI/IoT  788.132  4.507.195  -    4.507.195  5.295.327 PPI/IoT  788.132  4.507.195  -    4.507.195  5.295.327 
Rota 2030  -    9.229.120  (377)  9.228.743  9.228.743 Rota 2030  -    9.229.120  (377)  9.228.743  9.228.743 Rota 2030  -    9.229.120  (377)  9.228.743  9.228.743 Rota 2030  -    9.229.120  (377)  9.228.743  9.228.743 
BambuBambuBambuBambu  -    -    -    -    407.239  407.239  407.239  407.239  -    -    -    -    407.239  407.239  407.239  407.239  407.239  407.239  407.239  407.239 
TotalTotalTotalTotal 190.253.385190.253.385190.253.385190.253.385 101.235.928101.235.928101.235.928101.235.928 (23.450.038)(23.450.038)(23.450.038)(23.450.038) 77.785.89077.785.89077.785.89077.785.890 268.039.275268.039.275268.039.275268.039.275

9 Obrigações sociais e trabalhistas9 Obrigações sociais e trabalhistas9 Obrigações sociais e trabalhistas9 Obrigações sociais e trabalhistas

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Salários e ordenados 415.621 348.878Salários e ordenados 415.621 348.878Salários e ordenados 415.621 348.878Salários e ordenados 415.621 348.878
OutrosOutrosOutrosOutros 82.20582.20582.20582.205 73.10573.10573.10573.105
TotalTotalTotalTotal 497.826497.826497.826497.826 421.983421.983421.983421.983

10 Provisões trabalhistas10 Provisões trabalhistas10 Provisões trabalhistas10 Provisões trabalhistas

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Provisão de férias 889.742 773.672Provisão de férias 889.742 773.672Provisão de férias 889.742 773.672Provisão de férias 889.742 773.672
Provisão FGTS férias 65.984 57.630Provisão FGTS férias 65.984 57.630Provisão FGTS férias 65.984 57.630Provisão FGTS férias 65.984 57.630
Provisão INSS férias 210.325 185.518Provisão INSS férias 210.325 185.518Provisão INSS férias 210.325 185.518Provisão INSS férias 210.325 185.518
Provisão PIS fériasProvisão PIS fériasProvisão PIS fériasProvisão PIS férias 8.8978.8978.8978.897 7.7267.7267.7267.726
TotalTotalTotalTotal 1.174.9491.174.9491.174.9491.174.949 1.024.5461.024.5461.024.5461.024.546

11 Obrigações tributárias11 Obrigações tributárias11 Obrigações tributárias11 Obrigações tributárias

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento 328.556 281.527Imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento 328.556 281.527Imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento 328.556 281.527Imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento 328.556 281.527
Previdência social 146.311 147.968Previdência social 146.311 147.968Previdência social 146.311 147.968Previdência social 146.311 147.968
Programa de integração social sobre folha de pagamento 11.416 7.671Programa de integração social sobre folha de pagamento 11.416 7.671Programa de integração social sobre folha de pagamento 11.416 7.671Programa de integração social sobre folha de pagamento 11.416 7.671
Imposto de renda sobre fornecedores e consultores 4.199 3.885Imposto de renda sobre fornecedores e consultores 4.199 3.885Imposto de renda sobre fornecedores e consultores 4.199 3.885Imposto de renda sobre fornecedores e consultores 4.199 3.885
PIS/COFINS de fornecedores 3.282 1.025PIS/COFINS de fornecedores 3.282 1.025PIS/COFINS de fornecedores 3.282 1.025PIS/COFINS de fornecedores 3.282 1.025
ISSQN de fornecedores 1.802 3.583ISSQN de fornecedores 1.802 3.583ISSQN de fornecedores 1.802 3.583ISSQN de fornecedores 1.802 3.583
Instituto Nacional do Seguro Social sobre fornecedoresInstituto Nacional do Seguro Social sobre fornecedoresInstituto Nacional do Seguro Social sobre fornecedoresInstituto Nacional do Seguro Social sobre fornecedores ---- 837837837837
TotalTotalTotalTotal 495.567495.567495.567495.567 446.496446.496446.496446.496

12 Provisões tributárias 12 Provisões tributárias 12 Provisões tributárias 12 Provisões tributárias Com o advento do Decreto nº 8.426 de abril de 2015, a Com o advento do Decreto nº 8.426 de abril de 2015, a Com o advento do Decreto nº 8.426 de abril de 2015, a Com o advento do Decreto nº 8.426 de abril de 2015, a 
EMBRAPII, por meio da sua diretoria colegiada e departamento jurídico, solicitou EMBRAPII, por meio da sua diretoria colegiada e departamento jurídico, solicitou EMBRAPII, por meio da sua diretoria colegiada e departamento jurídico, solicitou EMBRAPII, por meio da sua diretoria colegiada e departamento jurídico, solicitou 
parecer a consultoria externa referente à adesão da COFINS sobre rendimentos de parecer a consultoria externa referente à adesão da COFINS sobre rendimentos de parecer a consultoria externa referente à adesão da COFINS sobre rendimentos de parecer a consultoria externa referente à adesão da COFINS sobre rendimentos de 
aplicação financeira. A consultoria jurídica externa exarou, em janeiro de 2018, parecer aplicação financeira. A consultoria jurídica externa exarou, em janeiro de 2018, parecer aplicação financeira. A consultoria jurídica externa exarou, em janeiro de 2018, parecer aplicação financeira. A consultoria jurídica externa exarou, em janeiro de 2018, parecer 
recomendando o provisionamento contábil.  A Diretoria com o apoio do departamento recomendando o provisionamento contábil.  A Diretoria com o apoio do departamento recomendando o provisionamento contábil.  A Diretoria com o apoio do departamento recomendando o provisionamento contábil.  A Diretoria com o apoio do departamento 
jurídico e parecer emitido pela consultoria jurídica externa determinou a provisão da jurídico e parecer emitido pela consultoria jurídica externa determinou a provisão da jurídico e parecer emitido pela consultoria jurídica externa determinou a provisão da jurídico e parecer emitido pela consultoria jurídica externa determinou a provisão da 
COFINS.  Desde o exercício de 2018, a provisão para a COFINS com valores retroativos COFINS.  Desde o exercício de 2018, a provisão para a COFINS com valores retroativos COFINS.  Desde o exercício de 2018, a provisão para a COFINS com valores retroativos COFINS.  Desde o exercício de 2018, a provisão para a COFINS com valores retroativos 
ao exercício de 2015 (início da vigência do Decreto nº 8.426), mantendo-a corrigida, por ao exercício de 2015 (início da vigência do Decreto nº 8.426), mantendo-a corrigida, por ao exercício de 2015 (início da vigência do Decreto nº 8.426), mantendo-a corrigida, por ao exercício de 2015 (início da vigência do Decreto nº 8.426), mantendo-a corrigida, por 
juros de mora e correção monetária, que totaliza, em 2021 o montante de R$ 5.119.714 juros de mora e correção monetária, que totaliza, em 2021 o montante de R$ 5.119.714 juros de mora e correção monetária, que totaliza, em 2021 o montante de R$ 5.119.714 juros de mora e correção monetária, que totaliza, em 2021 o montante de R$ 5.119.714 
(R$ 4.568.857 em 2020). Em 2019 foi editada a Instrução Normativa nº 1.911, de outubro (R$ 4.568.857 em 2020). Em 2019 foi editada a Instrução Normativa nº 1.911, de outubro (R$ 4.568.857 em 2020). Em 2019 foi editada a Instrução Normativa nº 1.911, de outubro (R$ 4.568.857 em 2020). Em 2019 foi editada a Instrução Normativa nº 1.911, de outubro 
de 2019, na qual ficou assente que os valores referentes à recursos governamentais não de 2019, na qual ficou assente que os valores referentes à recursos governamentais não de 2019, na qual ficou assente que os valores referentes à recursos governamentais não de 2019, na qual ficou assente que os valores referentes à recursos governamentais não 
estão sujeitos à referida contribuição, conforme consta nos textos dos arts. 28, inciso estão sujeitos à referida contribuição, conforme consta nos textos dos arts. 28, inciso estão sujeitos à referida contribuição, conforme consta nos textos dos arts. 28, inciso estão sujeitos à referida contribuição, conforme consta nos textos dos arts. 28, inciso 
II, e 33. Porém, os valores oriundos das receitas financeiras ainda estão em discursão II, e 33. Porém, os valores oriundos das receitas financeiras ainda estão em discursão II, e 33. Porém, os valores oriundos das receitas financeiras ainda estão em discursão II, e 33. Porém, os valores oriundos das receitas financeiras ainda estão em discursão 
e pendentes de regulamentações específicas. Portanto, a EMBRAPII continua com o e pendentes de regulamentações específicas. Portanto, a EMBRAPII continua com o e pendentes de regulamentações específicas. Portanto, a EMBRAPII continua com o e pendentes de regulamentações específicas. Portanto, a EMBRAPII continua com o 
entendimento e recomendação de manter provisionado a COFINS. entendimento e recomendação de manter provisionado a COFINS. entendimento e recomendação de manter provisionado a COFINS. entendimento e recomendação de manter provisionado a COFINS. 13 Provisão para 13 Provisão para 13 Provisão para 13 Provisão para 
riscos cíveis, fiscais e trabalhistas riscos cíveis, fiscais e trabalhistas riscos cíveis, fiscais e trabalhistas riscos cíveis, fiscais e trabalhistas Não há processos judiciais, no exercício de 2021 e Não há processos judiciais, no exercício de 2021 e Não há processos judiciais, no exercício de 2021 e Não há processos judiciais, no exercício de 2021 e 
2020 transitando em desfavor da EMBRAPII, dessa forma não há provisões para riscos 2020 transitando em desfavor da EMBRAPII, dessa forma não há provisões para riscos 2020 transitando em desfavor da EMBRAPII, dessa forma não há provisões para riscos 2020 transitando em desfavor da EMBRAPII, dessa forma não há provisões para riscos 
cíveis, fiscais e trabalhistas constituídos. cíveis, fiscais e trabalhistas constituídos. cíveis, fiscais e trabalhistas constituídos. cíveis, fiscais e trabalhistas constituídos. 14 Partes relacionadas Remuneração do 14 Partes relacionadas Remuneração do 14 Partes relacionadas Remuneração do 14 Partes relacionadas Remuneração do 
pessoal-chavepessoal-chavepessoal-chavepessoal-chave

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Remuneração diretoria (628.030) (903.747)Remuneração diretoria (628.030) (903.747)Remuneração diretoria (628.030) (903.747)Remuneração diretoria (628.030) (903.747)
Benefícios diretoria (197.385) (232.740)Benefícios diretoria (197.385) (232.740)Benefícios diretoria (197.385) (232.740)Benefícios diretoria (197.385) (232.740)
Encargos diretoriaEncargos diretoriaEncargos diretoriaEncargos diretoria (279.001)(279.001)(279.001)(279.001) (305.789)(305.789)(305.789)(305.789)
TotalTotalTotalTotal (1.104.416)(1.104.416)(1.104.416)(1.104.416) (1.442.276)(1.442.276)(1.442.276)(1.442.276)

15 Abertura das principais contas de despesas 15.1 Despesas com pessoal 15 Abertura das principais contas de despesas 15.1 Despesas com pessoal 15 Abertura das principais contas de despesas 15.1 Despesas com pessoal 15 Abertura das principais contas de despesas 15.1 Despesas com pessoal Somam Somam Somam Somam 
os valores de despesas gastas com os colaboradores regidos pela CLT, servidores os valores de despesas gastas com os colaboradores regidos pela CLT, servidores os valores de despesas gastas com os colaboradores regidos pela CLT, servidores os valores de despesas gastas com os colaboradores regidos pela CLT, servidores 
cedidos de órgãos públicos e consultores autônomos.cedidos de órgãos públicos e consultores autônomos.cedidos de órgãos públicos e consultores autônomos.cedidos de órgãos públicos e consultores autônomos.

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Salário (6.344.922) (5.453.249)Salário (6.344.922) (5.453.249)Salário (6.344.922) (5.453.249)Salário (6.344.922) (5.453.249)
Férias (807.414) (759.866)Férias (807.414) (759.866)Férias (807.414) (759.866)Férias (807.414) (759.866)
13º (576.563) (479.462)13º (576.563) (479.462)13º (576.563) (479.462)13º (576.563) (479.462)
Benefícios (1.807.701) (1.405.135)Benefícios (1.807.701) (1.405.135)Benefícios (1.807.701) (1.405.135)Benefícios (1.807.701) (1.405.135)
Tributos (2.420.936) (1.886.945)Tributos (2.420.936) (1.886.945)Tributos (2.420.936) (1.886.945)Tributos (2.420.936) (1.886.945)
Colaboradores sem vínculo empregatícioColaboradores sem vínculo empregatícioColaboradores sem vínculo empregatícioColaboradores sem vínculo empregatício (664.210)(664.210)(664.210)(664.210) (414.614)(414.614)(414.614)(414.614)
TotalTotalTotalTotal (12.621.746)(12.621.746)(12.621.746)(12.621.746) (10.399.271)(10.399.271)(10.399.271)(10.399.271)

A rubrica “Colaboradores sem vínculo empregatício” está composta da seguinte forma:A rubrica “Colaboradores sem vínculo empregatício” está composta da seguinte forma:A rubrica “Colaboradores sem vínculo empregatício” está composta da seguinte forma:A rubrica “Colaboradores sem vínculo empregatício” está composta da seguinte forma:

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Estagiário (311.181) (175.914)Estagiário (311.181) (175.914)Estagiário (311.181) (175.914)Estagiário (311.181) (175.914)
ConsultoresConsultoresConsultoresConsultores (353.029)(353.029)(353.029)(353.029) (238.700)(238.700)(238.700)(238.700)
TotalTotalTotalTotal (664.210)(664.210)(664.210)(664.210) (414.614)(414.614)(414.614)(414.614)

15.2 Despesas administrativas 15.2 Despesas administrativas 15.2 Despesas administrativas 15.2 Despesas administrativas Contemplam as despesas com material de escritório, Contemplam as despesas com material de escritório, Contemplam as despesas com material de escritório, Contemplam as despesas com material de escritório, 
manutenção da sede, despesas com passagens aéreas, diárias e demais despesas manutenção da sede, despesas com passagens aéreas, diárias e demais despesas manutenção da sede, despesas com passagens aéreas, diárias e demais despesas manutenção da sede, despesas com passagens aéreas, diárias e demais despesas 
classificadas como necessárias para a execução das atividades-fim da Entidade. classificadas como necessárias para a execução das atividades-fim da Entidade. classificadas como necessárias para a execução das atividades-fim da Entidade. classificadas como necessárias para a execução das atividades-fim da Entidade. 

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Despesas de manutenção (775) (27.710)Despesas de manutenção (775) (27.710)Despesas de manutenção (775) (27.710)Despesas de manutenção (775) (27.710)
Serviços de comunicação (1.040.838) (1.232.077)Serviços de comunicação (1.040.838) (1.232.077)Serviços de comunicação (1.040.838) (1.232.077)Serviços de comunicação (1.040.838) (1.232.077)
Apoio administrativo (i) (2.112.051) (1.809.497)Apoio administrativo (i) (2.112.051) (1.809.497)Apoio administrativo (i) (2.112.051) (1.809.497)Apoio administrativo (i) (2.112.051) (1.809.497)
Demais despesas (ii) - (426.790)Demais despesas (ii) - (426.790)Demais despesas (ii) - (426.790)Demais despesas (ii) - (426.790)
Imposto de renda sobre aplicações financeiras e outras (iii)Imposto de renda sobre aplicações financeiras e outras (iii)Imposto de renda sobre aplicações financeiras e outras (iii)Imposto de renda sobre aplicações financeiras e outras (iii) (2.514.787)(2.514.787)(2.514.787)(2.514.787) (1.731.120)(1.731.120)(1.731.120)(1.731.120)
TotalTotalTotalTotal (5.668.451)(5.668.451)(5.668.451)(5.668.451) (5.227.194)(5.227.194)(5.227.194)(5.227.194)

(i)(i)(i)(i) Correspondem a taxas de condomínio, locação de veículos, diárias e passagens áreas,  Correspondem a taxas de condomínio, locação de veículos, diárias e passagens áreas,  Correspondem a taxas de condomínio, locação de veículos, diárias e passagens áreas,  Correspondem a taxas de condomínio, locação de veículos, diárias e passagens áreas, 
entre outras despesas. entre outras despesas. entre outras despesas. entre outras despesas. (ii)(ii)(ii)(ii) Incluem despesas com manutenção de sistemas, despesas com  Incluem despesas com manutenção de sistemas, despesas com  Incluem despesas com manutenção de sistemas, despesas com  Incluem despesas com manutenção de sistemas, despesas com 
reparos e consultorias de pessoas jurídicas. reparos e consultorias de pessoas jurídicas. reparos e consultorias de pessoas jurídicas. reparos e consultorias de pessoas jurídicas. (iii)(iii)(iii)(iii) Refere-se, substancialmente, ao montante  Refere-se, substancialmente, ao montante  Refere-se, substancialmente, ao montante  Refere-se, substancialmente, ao montante 
provisionado de imposto de renda sobre o saldo de receitas financeiras. provisionado de imposto de renda sobre o saldo de receitas financeiras. provisionado de imposto de renda sobre o saldo de receitas financeiras. provisionado de imposto de renda sobre o saldo de receitas financeiras. 15.3 Tributárias15.3 Tributárias15.3 Tributárias15.3 Tributárias

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Impostos Taxas e Contribuições Federais* (959.700) (498.301)Impostos Taxas e Contribuições Federais* (959.700) (498.301)Impostos Taxas e Contribuições Federais* (959.700) (498.301)Impostos Taxas e Contribuições Federais* (959.700) (498.301)
Impostos Taxas e Contribuições MunicipaisImpostos Taxas e Contribuições MunicipaisImpostos Taxas e Contribuições MunicipaisImpostos Taxas e Contribuições Municipais (1.116.500)(1.116.500)(1.116.500)(1.116.500) (252.000)(252.000)(252.000)(252.000)
TotalTotalTotalTotal (2.076.200)(2.076.200)(2.076.200)(2.076.200) (750.301)(750.301)(750.301)(750.301)

(*) Incluem os valores relativos ao provisionamento da COFINS, corrigidos mensalmente, (*) Incluem os valores relativos ao provisionamento da COFINS, corrigidos mensalmente, (*) Incluem os valores relativos ao provisionamento da COFINS, corrigidos mensalmente, (*) Incluem os valores relativos ao provisionamento da COFINS, corrigidos mensalmente, 
conforme exarado na Nota Explicativa nº 12. conforme exarado na Nota Explicativa nº 12. conforme exarado na Nota Explicativa nº 12. conforme exarado na Nota Explicativa nº 12. 5.4 Depreciação/Amortização5.4 Depreciação/Amortização5.4 Depreciação/Amortização5.4 Depreciação/Amortização

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Computadores e periféricos (157.499) (124.449)Computadores e periféricos (157.499) (124.449)Computadores e periféricos (157.499) (124.449)Computadores e periféricos (157.499) (124.449)
Máquinas e equipamentos (24.384) (25.067)Máquinas e equipamentos (24.384) (25.067)Máquinas e equipamentos (24.384) (25.067)Máquinas e equipamentos (24.384) (25.067)
Móveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensíliosMóveis e utensílios (60.828)(60.828)(60.828)(60.828) (53.498)(53.498)(53.498)(53.498)
TotalTotalTotalTotal (242.711)(242.711)(242.711)(242.711) (203.014)(203.014)(203.014)(203.014)

16 Receita do custeio administrativo16 Receita do custeio administrativo16 Receita do custeio administrativo16 Receita do custeio administrativo

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 2021202120212021 2020202020202020
Receitas operacionaisReceitas operacionaisReceitas operacionaisReceitas operacionais 20.609.10820.609.10820.609.10820.609.108 16.579.78016.579.78016.579.78016.579.780
TotalTotalTotalTotal 20.609.10820.609.10820.609.10820.609.108 16.579.78016.579.78016.579.78016.579.780

Referem-se, exclusivamente, ao reembolso das despesas administrativas conforme Referem-se, exclusivamente, ao reembolso das despesas administrativas conforme Referem-se, exclusivamente, ao reembolso das despesas administrativas conforme Referem-se, exclusivamente, ao reembolso das despesas administrativas conforme 
mencionado na nota explica nº 3.1. mencionado na nota explica nº 3.1. mencionado na nota explica nº 3.1. mencionado na nota explica nº 3.1. 17 Cobertura de seguros 17 Cobertura de seguros 17 Cobertura de seguros 17 Cobertura de seguros Em 31 de dezembro de Em 31 de dezembro de Em 31 de dezembro de Em 31 de dezembro de 
2021, foi renovada a cobertura de seguros contra riscos operacionais e danos materiais 2021, foi renovada a cobertura de seguros contra riscos operacionais e danos materiais 2021, foi renovada a cobertura de seguros contra riscos operacionais e danos materiais 2021, foi renovada a cobertura de seguros contra riscos operacionais e danos materiais 
que originalmente, cobria no exercício de 2020, o valor de R$ 10.000.000,00 e foi que originalmente, cobria no exercício de 2020, o valor de R$ 10.000.000,00 e foi que originalmente, cobria no exercício de 2020, o valor de R$ 10.000.000,00 e foi que originalmente, cobria no exercício de 2020, o valor de R$ 10.000.000,00 e foi 
majorada para o valor de R$ 20.000.000. A majoração fez-se necessária pelo aumento majorada para o valor de R$ 20.000.000. A majoração fez-se necessária pelo aumento majorada para o valor de R$ 20.000.000. A majoração fez-se necessária pelo aumento majorada para o valor de R$ 20.000.000. A majoração fez-se necessária pelo aumento 
significativo dos repasses efetuados as Unidades EMBRAPII, bem como aumento, ao significativo dos repasses efetuados as Unidades EMBRAPII, bem como aumento, ao significativo dos repasses efetuados as Unidades EMBRAPII, bem como aumento, ao significativo dos repasses efetuados as Unidades EMBRAPII, bem como aumento, ao 
longo dos últimos exercícios, de recursos utilizados para custeio administrativo. Referida longo dos últimos exercícios, de recursos utilizados para custeio administrativo. Referida longo dos últimos exercícios, de recursos utilizados para custeio administrativo. Referida longo dos últimos exercícios, de recursos utilizados para custeio administrativo. Referida 
apólice foi renovada no mês de dezembro de 2021 para todo o exercício de 2022.apólice foi renovada no mês de dezembro de 2021 para todo o exercício de 2022.apólice foi renovada no mês de dezembro de 2021 para todo o exercício de 2022.apólice foi renovada no mês de dezembro de 2021 para todo o exercício de 2022.

PARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCALPARECER DO CONSELHO FISCAL

Acerca das demonstrações, registros e relatórios contábeis da EMBRAPII do Exercício de 2021 O Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, à luz dos documentos contábeis e financeiros da Associação do exercício de 2021, concluiu, pela Acerca das demonstrações, registros e relatórios contábeis da EMBRAPII do Exercício de 2021 O Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, à luz dos documentos contábeis e financeiros da Associação do exercício de 2021, concluiu, pela Acerca das demonstrações, registros e relatórios contábeis da EMBRAPII do Exercício de 2021 O Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, à luz dos documentos contábeis e financeiros da Associação do exercício de 2021, concluiu, pela Acerca das demonstrações, registros e relatórios contábeis da EMBRAPII do Exercício de 2021 O Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, à luz dos documentos contábeis e financeiros da Associação do exercício de 2021, concluiu, pela 
regularidade dos registros contábeis apresentados, não tendo sido encontrado nada que possa comprometer a saúde financeira da entidade. Dessa maneira, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas pelo Conselho de Administração da Associação.regularidade dos registros contábeis apresentados, não tendo sido encontrado nada que possa comprometer a saúde financeira da entidade. Dessa maneira, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas pelo Conselho de Administração da Associação.regularidade dos registros contábeis apresentados, não tendo sido encontrado nada que possa comprometer a saúde financeira da entidade. Dessa maneira, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas pelo Conselho de Administração da Associação.regularidade dos registros contábeis apresentados, não tendo sido encontrado nada que possa comprometer a saúde financeira da entidade. Dessa maneira, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas pelo Conselho de Administração da Associação.

Brasília, 25 de fevereiro de 2022.Brasília, 25 de fevereiro de 2022.Brasília, 25 de fevereiro de 2022.Brasília, 25 de fevereiro de 2022.

ANDERSON LOZI DA ROCHAANDERSON LOZI DA ROCHAANDERSON LOZI DA ROCHAANDERSON LOZI DA ROCHA
Presidente do Conselho FiscalPresidente do Conselho FiscalPresidente do Conselho FiscalPresidente do Conselho Fiscal

ALEXANDRE AUGUSTO VILLAIN DA SILVAALEXANDRE AUGUSTO VILLAIN DA SILVAALEXANDRE AUGUSTO VILLAIN DA SILVAALEXANDRE AUGUSTO VILLAIN DA SILVA
ConselheiroConselheiroConselheiroConselheiro

JULIANA VALESQUES DE MELO OYAMAJULIANA VALESQUES DE MELO OYAMAJULIANA VALESQUES DE MELO OYAMAJULIANA VALESQUES DE MELO OYAMA
ConselheiraConselheiraConselheiraConselheira

Γεραλδο Νυνεσ ΣοβρινηοΓεραλδο Νυνεσ ΣοβρινηοΓεραλδο Νυνεσ ΣοβρινηοΓεραλδο Νυνεσ Σοβρινηο

Superintendente de Gestão e FinançasSuperintendente de Gestão e FinançasSuperintendente de Gestão e FinançasSuperintendente de Gestão e Finanças

ΧΟΝΤΑDΟΡΧΟΝΤΑDΟΡΧΟΝΤΑDΟΡΧΟΝΤΑDΟΡ

Dιεγο Ρενψερ δε Μιρανδα ΑραϕοDιεγο Ρενψερ δε Μιρανδα ΑραϕοDιεγο Ρενψερ δε Μιρανδα ΑραϕοDιεγο Ρενψερ δε Μιρανδα Αραϕο

    CRC 022261−O2/ DFCRC 022261−O2/ DFCRC 022261−O2/ DFCRC 022261−O2/ DF

DΙΡΕΤΟΡΙΑDΙΡΕΤΟΡΙΑDΙΡΕΤΟΡΙΑDΙΡΕΤΟΡΙΑ

ϑοργε Αλmειδα Γυιmαρεσϑοργε Αλmειδα Γυιmαρεσϑοργε Αλmειδα Γυιmαρεσϑοργε Αλmειδα Γυιmαρεσ

Diretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor Presidente

Ιγορ Μανηεσ ΝαζαρετηΙγορ Μανηεσ ΝαζαρετηΙγορ Μανηεσ ΝαζαρετηΙγορ Μανηεσ Ναζαρετη

Diretor de Planejamento e Relações Ins∨tucionaisDiretor de Planejamento e Relações Ins∨tucionaisDiretor de Planejamento e Relações Ins∨tucionaisDiretor de Planejamento e Relações Ins∨tucionais

Aos conselheiros e aos administradores da Associação Brasileira de Pesquisa e Aos conselheiros e aos administradores da Associação Brasileira de Pesquisa e Aos conselheiros e aos administradores da Associação Brasileira de Pesquisa e Aos conselheiros e aos administradores da Associação Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial - EMBRAPII Inovação Industrial - EMBRAPII Inovação Industrial - EMBRAPII Inovação Industrial - EMBRAPII 
Brasília – DFBrasília – DFBrasília – DFBrasília – DF
Opinião Opinião Opinião Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Brasileira de Pesquisa Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Brasileira de Pesquisa Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Brasileira de Pesquisa Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial – EMBRAPII, “Entidade”, que compreendem o balanço patrimonial e Inovação Industrial – EMBRAPII, “Entidade”, que compreendem o balanço patrimonial e Inovação Industrial – EMBRAPII, “Entidade”, que compreendem o balanço patrimonial e Inovação Industrial – EMBRAPII, “Entidade”, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 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 abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII em 31 de dezembro de 2021, o desempenho Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII em 31 de dezembro de 2021, o desempenho Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII em 31 de dezembro de 2021, o desempenho Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII 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 de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. com as práticas contábeis adotadas no Brasil. com as práticas contábeis adotadas no Brasil. com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião Base para opinião Base para opinião Base para opinião Nossa auditoria foi Nossa auditoria foi Nossa auditoria foi Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Associação Brasileira de Pesquisa e financeiras”. Somos independentes em relação à Associação Brasileira de Pesquisa e financeiras”. Somos independentes em relação à Associação Brasileira de Pesquisa e financeiras”. Somos independentes em relação à Associação Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial – EMBRAPII, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos Inovação Industrial – EMBRAPII, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos Inovação Industrial – EMBRAPII, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos Inovação Industrial – EMBRAPII, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Pro!ssional do Contador e nas normas pro!ssionais emitidas pelo no Código de Ética Pro!ssional do Contador e nas normas pro!ssionais emitidas pelo no Código de Ética Pro!ssional do Contador e nas normas pro!ssionais emitidas pelo no Código de Ética Pro!ssional do Contador e nas normas pro!ssionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Responsabilidades da Responsabilidades da Responsabilidades da Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras administração pelas demonstrações financeiras administração pelas demonstrações financeiras administração pelas demonstrações financeiras A administração é responsável A administração é responsável A administração é responsável A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASRELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASRELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASRELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. alternativa realista para evitar o encerramento das operações. alternativa realista para evitar o encerramento das operações. alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades Responsabilidades Responsabilidades Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são Nossos objetivos são Nossos objetivos são Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 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 com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 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 de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 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 fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis dos controles internos da Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis dos controles internos da Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis dos controles internos da Entidade. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Entidade a respeito, o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Entidade a respeito, o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Entidade a respeito, o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Entidade a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022. internos que identificamos durante nossos trabalhos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022. internos que identificamos durante nossos trabalhos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022. internos que identificamos durante nossos trabalhos. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2022. 
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