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Ênfases
Sem modiﬁcar nossa opinião sobre estas demonstrações ﬁnanceiras, para uma melhor compreensão do seu teor, chamamos atenção aos seguintes assuntos:
(i) Geração de caixa do negócio e liquidez – Conforme mencionado na nota explicativa 1, a
Companhia vem auferindo, nos últimos exercícios, resultados operacionais pouco expressivos
em relação aos seus passivos, o que impacta diretamente na apresentação da sua liquidez
e alavancagem ﬁnanceira. Tal situação, considerando o volume de passivos de curto prazo
existentes nesta data-base, fez com que a Administração deﬂagrasse uma série de medidas para
garantir o aumento da geração de caixa e cumprimento dessas obrigações, visando a busca do
reestabelecimento do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da concessão através da ações como a
reconsideração de isenções de lindeiros e eixos suspensos, reajuste de tarifas e revisão de outros
custos e investimentos necessários, entre outras medidas. Através da eﬁcácia e efetividade destas
ações, a Administração espera recuperar a rentabilidade da operação de forma compatível com
o seu endividamento, de forma a reestabelecer o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da concessão.
(ii) Partes relacionadas – Parte signiﬁcativa das operações e saldos a pagar e a receber na
data-base destas demonstrações ﬁnanceiras referem-se a operações junto a partes relacionadas
(nota explicativa 23), decorrentes de prestações de serviços e transferências de recursos por
conta de transações futuras. A deﬁnição de parâmetros e termos das negociações realizadas são
administradas no âmbito geral do grupo empresarial, não sendo escopo dos nossos trabalhos a
análise individual destas operações. Segundo a Administração, as negociações são realizadas
seguindo os parâmetros de mercado e, nesse sentido, nossos exames limitaram-se ao confronto
dos valores contabilizados com os respectivos controles de apuração mantidos, além de testes
de efetivação de serviços prestados e suas respectivas liquidações junto às partes relacionadas.
Outros assuntos
(iii) Demonstração do valor adicionado – A demonstração do valor adicionado (DVA) referente
ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade daAdministração
da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das suas demonstrações ﬁnanceiras. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demais
demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios deﬁnidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios deﬁnidos nesse Pronunciamento
Técnico e de forma consistente em relação às demonstrações ﬁnanceiras tomadas em conjunto.

Mesa Concessionária
S/A
Opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Morro da Mesa Concessionária S/A
trimonial
em
de dezembro,
de Reais
(“Morro da
Mesa”31
ou “Companhia”),
que compreendem oem
balanço milhares
patrimonial em 31
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e do resultado abrangente e dos ﬂuxos de caixa para o exercício
ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Morro da
Mesa Concessionária S/A em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações
e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas
normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações ﬁnanceiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
ﬁnanceiras 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, a Administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia 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 aAdministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, 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 brasi-

leiras 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 de uma 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,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 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 de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais;
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações ﬁnanceiras 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 Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras,
inclusive as divulgações e se estas representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração 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.
Fornecemos aos responsáveis pela Administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
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1.Contexto operacional
A Morro da Mesa Concessionária S/A (“Concessionária” ou “Companhia”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, constituída na forma de uma SPE – Sociedade
de Propósitos Especíﬁcos, em 08 de junho de 2011. Seu capital é detido pela Constral
Construtora Ltda., com 51% de participação e a Argesil – Armazéns Gerais e Silos
Itaquerê Ltda., com os 49% restantes.
Trata-se de Companhia constituída com prazo de duração por tempo determinado,
limitado ao termo ﬁnal do Contrato de Outorga de Concessão 001/2011/00/00
celebrado junto ao Estado de Mato Grosso, por intermédio da SETPU – Secretaria
de Estado de Infraestrutura (atualmente Sinfra – Secretaria de Estado de Infraestrutura) – ﬁrmado em 15 de julho de 2011, com vigência de 35 anos a partir daquela
data, suportado por retiﬁcações de cláusulas, preâmbulos e descrições contidas no
primeiro e segundo aditivos contratuais. Este contrato é fundamentado no certame
licitatório 14/2009, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de Mato Grosso, edição
de 19 de agosto de 2009, no qual a Companhia sagrou-se vencedora.
A Companhia tem por objeto social, única e exclusivamente, explorar a outorga de
concessão, mediante a prestação de serviços inerentes, acessórios e complementares à
concessão de serviço público, precedida de execução de obra pública para exploração
da rodovia MT- 130, no trecho entre o Trevo de Rondonópolis (início da MT-130,
no Km 0) e Primavera do Leste (entroncamento com a BR-070), no Estado de Mato
Grosso, mediante a cobrança de pedágio e receitas acessórias previstas pelas Leis
Estaduais 8.264/04 e 9.120/09, bem como a Lei Federal 8.987/95. A Companhia é
pioneira nesse modelo de contratação no Estado de Mato Grosso.
Operação da rodovia – Condicionada aos parâmetros de desempenho estabelecidos
no PER – Programa de Exploração da Rodoviária, a operação comercial da rodovia
iniciou-se parcialmente no mês de outubro de 2012, por meio de uma praça de
cobrança de pedágio e, com a conclusão da segunda praça em novembro de 2012,
passou a operar integralmente.
Finalização das obras de execução – As obras iniciais da rodovia foram concluídas
no mês de abril de 2016, quando a ﬁscalização do Basa realizou uma vistoria de
constatação da aplicação total de recursos por este ﬁnanciados. A partir desta data,
foram executadas as obras necessárias de manutenção e conservação periódicas
da rodovia e faixas de domínio. A vistoria de conclusão das obras com emissão do
certiﬁcado de implantação ocorreu ainda em 2017.
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão – A Companhia ﬁrmou junto a
SETPU – Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, em 19 de dezembro de 2014, o segundo aditivo ao contrato de concessão, no qual foram retiﬁcadas
algumas cláusulas relacionadas aos prazos e serviços executados na rodovia, bem
como sobre a extensão do prazo de concessão que passou de 28 anos para 35 anos.
Reajuste da tarifa de pedágio – Em 01 de março de 2018, foi publicado na edição
27.211 do Diário Oﬁcial do Estado a autorização pela AGER – Agência de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso para reajuste de 2,86%
na tarifa de pedágio, que passou de R$ 8,75 para R$ 9,00, em observância ao item
3.9 – Equilíbrio Econômico e Financeiro do Contrato de Concessão e cláusulas
diversas, que mencionam que “...as partes poderão recompor sempre que ocorrer
casos e necessidades que afetem diretamente as condições estabelecidas no Contrato
de Operacionalização da Concessão...”. Em que pese a majoração generalizada de
custos operacionais incorridos na estrutura da concessão, tal reajuste de tarifa ainda
não foi aplicado ao Contrato, o que impacta diretamente os resultados apresentados
nestas demonstrações ﬁnanceiras.
Contexto do negócio - A Concessão, desde o início das suas operações, vem enfrentando uma série de desaﬁos, tanto no cenário econômico nacional como no seu
ambiente regional, como:
• O TAC ﬁrmado em 16/04/2014, decorrente do processo ACP 319698.2014.811.0003, isentou os usuários de baixa renda que são lindeiros limítrofes
à praça de pedágio em Rondonópolis/MT;
• O último reajuste tarifário do contrato de concessão se deu em março de 2018,
portanto, a concessão se encontra com uma defasagem inﬂacionária de mais de
quatro anos;
• Alteração normativa promovida pela Medida Provisória nº833/2018, convertida
na Lei nº 13.711, de 24 de agosto de 2018, e autorizada pelo Governo Estadual
através da Portaria 074/2018/SINFRA, datada de 30/05/2018, a qual estabelece a
isenção para eixos suspensos dos veículos de carga;
• Aumento considerável no custo do barril de petróleo, o que inﬂacionou o preço
de todo material betuminoso indispensável para a execução dos serviços asfálticos
(manutenção e conservação da rodovia) em torno de 60%, o que se tornará ainda
mais evidente nas atuais circunstâncias de conﬂitos internacionais com reﬂexos na
cotação desta matéria-prima fóssil;
• Os investimentos iniciais realizados na rodovia em razão da sua degradação quando
da entrega pelo poder concedente não foram eﬁcazes para mantê-la em bom estado
de conservação ao longo do período, ocasionando investimentos extraordinários para
a recuperação precoce do pavimento a ﬁm de proporcionar qualidade aos usuários;
• O aumento considerável das evasões de pedágios e desvios (rotas de fugas).
Dentro deste cenário de aumento de custos e redução de receitas, a Companhia está
estudando as medidas necessárias para o pleitear junto ao Poder Concedente reajuste
imediato de tarifa visando o reestabelecimento do equilíbrio econômico do contrato
de concessão, através, inclusive, de uma revisão no plano de negócios original. Além
da necessária revisão de tarifas, outras medidas estão na pauta de discussão como:
• Revisão dos custos de roçada e manutenção das faixas de domínio, com a
diminuição da extensão da faixa de roçada de 10 metros para 4 metros, contados a
partir do ﬁnal do acostamento;
• Renegociação dos investimentos com alargamento das pontes;
• Recadastramento de todos os usuários lindeiros da praça de pedágio de Rondonópolis;
• Implantação de uma nova política de redução dos custos administrativos e
operacionais;
• Reescalonamento de passivos de curto prazo e captação de novos recursos para
suprir necessidades imediatas.
A Administração da Companhia está empenhada nessas ações, as quais são entendidas como imprescindíveis para a manutenção da saúde do negócio e a prestação
de serviços de qualidade aos usuários da MT-130.
2.Base de preparação
Declaração de conformidade – As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem
a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), além das regulamentações especíﬁcas da
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato
Grosso e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Administração
declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na sua
gestão. A emissão das demonstrações ﬁnanceiras foi autorizada pela Administração
da Companhia em 12 de abril de 2022.
Base de mensuração – As demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas considerando
o custo histórico como base de valor que, no caso de determinados ativos e passivos
ﬁnanceiros, tem seu custo ajustado para reﬂetir seu valor justo.
Moeda funcional e moeda de apresentação – Estas demonstrações ﬁnanceiras estão
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia, o Real. Todas as
informações ﬁnanceiras foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado outra forma.
Julgamentos, estimativas e mensuração de valor justo – A preparação de demonstrações
ﬁnanceiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamentos
por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e premissas são revisadas
de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(a) Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das
políticas contábeis que têm efeitos signiﬁcativos sobre os valores reconhecidos
nas demonstrações ﬁnanceiras estão incluídas na nota explicativa 8, sobre direitos
de uso, quanto a análise se a Companhia tem razoável certeza de exercer opções
de prorrogação.
(b) Estimativas: As informações sobre estimativas que possuem um risco signiﬁcativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos
no próximo ano ﬁscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
• Nota explicativa 8: Direitos de uso – Determinação das taxas de desconto a

serem utilizadas para desconto a valor presente, além da estimativa dos indicadores de
atualização, dos ativos arrendados a serem registrados no ativo e passivo;
• Nota explicativa 10 – Intangível – Determinação dos critérios e taxas de amortização
a serem aplicados sobre estes investimentos;
• Nota explicativa 15: Provisões para contingências – Principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos.
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(c) Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da
Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos ﬁnanceiros e não
ﬁnanceiros. A Administração revisa regularmente dados não observáveis signiﬁcativos
e ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras
ou serviços, é utilizada para mensurar valor justo, são analisadas as evidências obtidas
de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos
das normas CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações
devem ser classiﬁcadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são
classiﬁcados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs)
utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos;
• Nível 2: Inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis
para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
• Nível 3: Inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis
de mercado (inputs não observáveis).
3.Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações ﬁnanceiras estão deﬁnidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
3.1 Instrumentos ﬁnanceiros – As principais políticas contábeis envolvendo instrumentos
ﬁnanceiros são: (a) Ativos ﬁnanceiros não derivativos: A Companhia reconhece os
empréstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que foram originados. Os
outros ativos ﬁnanceiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia
baixa um ativo ﬁnanceiro quando os direitos contratuais aos ﬂuxos de caixa do ativo
expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos ﬂuxos de caixa contratuais
sobre um ativo ﬁnanceiro, em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro são transferidos. Eventual participação
que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos ﬁnanceiros é reconhecida como
um ativo ou passivo individual. A Companhia tem ativos ﬁnanceiros não derivativos
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1)
Ativo ﬁnanceiro mensurado ao valor justo por meio do resultado: Um ativo ﬁnanceiro
é classiﬁcado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classiﬁcado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. Ativos ﬁnanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e
mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho
com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício; (a.2) Custo amortizado:
São ativos ﬁnanceiros com pagamentos ﬁxos ou calculáveis que não são cotados no
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, são medidos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável. (b) Passivos ﬁnanceiros não derivativos: São
reconhecidos títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data
em que são originados. Os outros passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente na
data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento, sendo realizada a baixa de um passivo ﬁnanceiro quando tem suas
obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. Tais passivos ﬁnanceiros são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos. (c) Compensação de ativos e passivos ﬁnanceiros:
Os ativos e passivos ﬁnanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal
de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações ﬁnanceiras – Caixa e equivalentes de
caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo
de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade
de resgate imediato e com risco insigniﬁcante de mudança de valor. As aplicações
ﬁnanceiras que não se enquadram nos critérios acima são segregadas, inclusive para
apresentação em não circulante, quando a expectativa de resgate é superior a 365 dias.
As contas garantidas, se utilizadas, são demonstradas no balanço patrimonial como
“Empréstimos e ﬁnanciamentos”, no passivo circulante.
3.3 Contas a receber – Correspondem aos valores a receber de operadoras de cobrança
automática de pedágio, no curso normal das atividades da Companhia. As contas a
receber são mantidas com o objetivo de arrecadar ﬂuxos de caixa contratuais e, portanto, são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, avaliadas
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das
provisões para perdas. São apresentadas no circulante, visto que o prazo de liquidação
dos valores não é superior a 40 dias. Não há constituição de provisões estimada para
perdas em recebíveis pois não há histórico de perdas.
3.4 Outros créditos e empréstimos concedidos – São reconhecidos, inicialmente, pelo
valor justo, e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores emprestados e o valor total a receber é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício em que os empréstimos concedidos estejam
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. São classiﬁcados como ativo
não circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de exigir a
liquidação da operação em, pelo menos, um ano após a data-base.
3.5 Direitos de uso e arrendamentos a pagar – São reconhecidos inicialmente pelo
valor presente dos pagamentos esperados para as operações de arrendamento e são,
posteriormente, amortizados pelo prazo contratual, no caso dos ativos e, atualizados
pelas taxas de desconto e amortizados pelos pagamentos, no caso dos passivos.
3.6 Imobilizado – As principais políticas contábeis envolvendo ativos imobilizados são:
(a) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes
signiﬁcativas de um item de imobilizado têm diferentes vidas úteis elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Eventualmente,
em situação de alienação, o custo original de aquisição e depreciação acumulada são
atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da operação.
(b) Custos subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos. (c)
Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados tomando como base as taxas
ﬁscais máximas admitidas ﬁscalmente, consideradas adequadas pela Administração.
A contrapartida das depreciações acumuladas é registrada no resultado do período. As
vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são de 10 anos para
máquinas e equipamentos, equipamentos de telecomunicação, móveis e utensílios e
equipamentos eletrônicos e de informática e; 5 anos para veículos.
3.7 Intangível – (a) Contratos de concessão (Pronunciamento Técnico ICPC 01): A
Companhia reconhece um ativo intangível à medida que possui um direito contratual,
neste caso, representado pelos gastos de melhoria aplicados à rodovia. De acordo com o
Pronunciamento Técnico ICPC 01, a remuneração recebida ou a receber pela Companhia
deve ser registrada pelo seu valor justo, correspondendo aos direitos sobre um ativo
ﬁnanceiro e/ou um ativo intangível. (b) Direito de uso do bem público: Não é exigido
da Companhia nenhuma remuneração compulsória ao poder concedente correspondente
ao direito de concessão para exploração da Rodovia MT-130, desta forma, não foram
reconhecidas obrigações dessa natureza. (c) Reconhecimento e mensuração: Itens do
intangível são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de amortização acumulada e perdas acumuladas de redução ao valor recuperável
(impairment), quando aplicável, e acrescidos dos custos líquidos com empréstimos
na formação do ativo qualiﬁcável. (d) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são
capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os
gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são
registrados no resultado do exercício. (e) Custos com empréstimos: Os juros e despesas
ﬁnanceiras incorridos, deduzidos das receitas ﬁnanceiras oriundas dos recursos captados
e aplicados temporariamente, foram capitalizados para formação do ativo intangível,
procedimento adotado até a fase em que o ativo fora considerado concluído (2016).
(f) Amortização: Os investimentos em rodovia são amortizados pelo método de curva
de tráfego estimado, considerando a projeção atual de prazo do contrato de concessão
de 35 anos, processada a partir do início da operação em outubro de 2012. No caso dos

softwares, a vida útil é estimada em 5 anos.
3.8 Obrigações ﬁscais e trabalhistas – São reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo
e são, subsequentemente, demonstradas pelo custo amortizado. São classiﬁcadas como
passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir
a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano após a data-base.
3.9 Fornecedores – São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no
curso normal dos negócios, sendo classiﬁcados como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano e como passivos circulantes se o pagamento for
devido em período superior a um ano. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
da taxa efetiva de juros.
3.10 Empréstimos e ﬁnanciamentos – São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da
transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante
o exercício em que os empréstimos e ﬁnanciamentos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de
juros.
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que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por,
pelo menos, um ano após a data-base. Os custos de empréstimos e ﬁnanciamentos são
reconhecidos como despesa ﬁnanceira no exercício em que são incorridos.
3.11 Outras obrigações – Estas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa
efetiva de juros.
3.12 Provisões – Uma provisão é reconhecida quando a Companhia possui uma obrigação
presente (legal ou presumida) resultante de um evento passado, em que é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação, e for possível estimar seu
valor de maneira conﬁável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da
compensação necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando
em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é
mensurada pelos ﬂuxos de caixa estimados para liquidar a obrigação presente, seu
valor contábil corresponde ao valor presente desses ﬂuxos de caixa (quando o efeito
do valor da moeda no tempo for relevante). Quando se espera que alguns ou todos os
benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados
de um terceiro, um recebível é reconhecido como ativo se, e somente se, o reembolso
for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma conﬁável. As obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como
provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitáveis para satisfazer as
obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se espera que sejam
recebidos ao longo do mesmo contrato.
3.13 Patrimônio líquido – As ações ordinárias são classiﬁcadas no patrimônio líquido,
não havendo custos incrementais atribuíveis à emissão de novas ações. (a) Reservas de
lucros: Quando existentes, serão destinadas conforme o Estatuto Social da Companhia,
o qual prevê uma aplicação de 5% do lucro líquido para constituição da reserva legal,
até atingir o limite de 20% (vinte por cento) do capital social. A reserva de incentivos
ﬁscais é constituída sobre o benefício do lucro da exploração em que a Companhia
é beneﬁciária, limitando a distribuição aos acionistas do valor incentivado. O saldo
remanescente de lucros ou prejuízos do exercício é classiﬁcado temporariamente em
reservas de lucros, até a destinação efetiva em assembleia de acionistas. Dividendos
mínimos obrigatórios são constituídos para os exercícios em que há lucro líquido em
percentual de 25% sobre o lucro remanescente após a constituição da reserva legal.
3.14 Reconhecimento da receita e custo dos serviços prestados – (a) Receitas: Compreendem o valor justo das tarifas de pedágio, apresentadas líquidas dos impostos incidentes.
A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança,
é provável que benefícios econômicos futuros ﬂuirão e quando critérios especíﬁcos
tiverem sido atendidos, em regime de competência. (b) Custos dos serviços prestados:
Englobam os gastos com pessoal e encargos sociais, depreciação e amortização, gastos
diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos diretamente relacionados
à operação da rodovia, reconhecidos em regime de competência.
3.15 Despesas operacionais e outras receitas e despesas operacionais – (i) Despesas
operacionais: Representam os valores incorridos relacionados às atividades administrativas e comerciais da Companhia, reconhecidos em regime de competência. (ii)
Outras receitas e despesas operacionais: Representam receitas e despesas efetivamente
incorridas e que não estão vinculadas diretamente com a operação.
3.16 Encargos ﬁnanceiros líquidos – As despesas e receitas ﬁnanceiras são reconhecidas
conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, utilizando-se do método da
taxa efetiva de juros.
3.17 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido – (i) Imposto corrente:
O imposto corrente se baseia no lucro real do exercício, apurado trimestralmente. O
lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque exclui receitas ou despesas
tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente. Os passivos ﬁscais correntes da Companhia são
calculados com base em alíquotas ﬁscais promulgadas ou substancialmente promulgadas
no ﬁnal do período de relatório. O lançamento de impostos se baseia no julgamento
de proﬁssionais da Companhia suportado pela experiência anterior com relação a
essas atividades e, em determinados casos, com base na opinião de consultores ﬁscais.
(ii) Imposto diferido: O imposto diferido é o imposto devido ou a recuperar sobre as
diferenças entre o valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações ﬁnanceiras
e as correspondentes bases de cálculo usadas na apuração do lucro real. Os passivos
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ﬁscais correntes contra os passivos ﬁscais correntes e quando os ativos e passivos ﬁscais
diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável
onde há intenção de liquidar os impostos correntes e passivos em uma base líquida.
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os passivosem
de
deemempréstimos
e financiamentos
o
Construtora
DeterraConstrutora
Ltda., por Deterra
conta deLtda.,
futura
cessão depor
direitos
Pronunciamento
Técnico
ICPC
01exclusivamente
– Emcom
relação
aorealizados
enquadramento
dos
saldos
contábeis
âmbito
vencimentos
originais ﬁrmados na contratação,
sendo
utilizados
para
pela Companhia serão
revertidos
ao poder
concedente ao no
final do
contrato dedo
concessão, (ii)
a
de direitos
de uso de ativos. A Administração manteve este valor em passivo circulante
manteve
este valor em passivo circulante dada a perspectiva de liquidação até o término do exercí
licações financeiras
mantidos
no não
circulante
em
e concessão,
regulamentação
a prestação
de01serviços
é determinada
pelo poder
concedente,
(iii)contábeis
são exigidas
Pronunciamento
Técnico
ICPC
– Em relação
ao enquadramento
dos saldos
pagamentos
dos
passivos de contratos
de
empréstimos
e(R$
ﬁnanciamentos
com o2021
próprio
dada a perspectiva de liquidação até o término do exercício seguinte.
Pronunciamento
Técnico
ICPC
01245
– mil
Contratos
de
as sobre
análises
desenvolvidas
pela
Administração
da apenas taxas
mensais
apuradas
sobre as receitasTécnico
de pedágio
e, (iv)
há pagamento
inicial previsto análises
contratualmente. Sendo
no
âmbito
do Pronunciamento
ICPC
01não
– Contratos
de concessão,
Banco
da Amazônia
Os saldos
aplicações ﬁnanceiras
mantidos
no não circulante
apitalização
aplicados
noS/A.
Banco
dadeAmazônia
S/A eaplicabilidade
seu vencimento
e
Companhia
concluíram
pela
desta
interpretação,
tendo
vista
que
o concessão.
projeto asatende
assim, não foram pela
reconhecidos
direitosem
dedauso
de
bem púbico
para esta
desenvolvidas
Administração
Companhia
concluíram
pela aplicabilidade desta
(R$ 245 mil em 2021 e R$ 120 mil em 2020) são referentes a títulos de capitalização
16.Provisão para contingências
AA Companhia
Companhiaé parte
é parte
envolvida
em processos
trabalhistas,
cíveis eemtributários
cumulativamente
quesitos
básicos
que caracterizam
os negócios
pelaatende
norma:
(i) Os investimentos
a um ano.aplicados no
interpretação,
tendo em cobertos
vista que o projeto
cumulativamente
aos dois quesitos
Banco da Amazônia S/Aaos
e seudois
vencimento
e resgate
serão realizáveis
em
envolvida
em processos
trabalhistas,
cíveis e tributários
andamento,em andament
11.Obrigações
trabalhistas
atividade,
estáatividade,
discutindo
essas
questões
nasquestões
esferas nas
administrativa
e judicial,eas quais, qua
que caracterizam
os negócios
cobertos pelade
norma:
(i) Os investimentos
períodos superiores
a um ano.
normais daesua
e está
discutindo
essas
esferas administrativa
realizados
pela Companhia serão revertidos ao poder básicos
concedente
ao
final
do
contrato
concessão,
(ii)
a
Os
saldos
de
obrigações
trabalhistas
englobam
tanto
realizados pela Companhia serão revertidos ao poder concedente ao ﬁnal do contrato
5.Contas a receber
judicial, as quais,
quando aplicáveis,
sãoprovisões
amparadaspara
por depósitos
judiciais.
provisões desses proc
amparadas
por depósitos
judiciais. As
as eventuais
perdasAsdecorrentes
regulamentação sobre a prestação de serviços é determinada
pelo
poder
concedente,
(iii) são exigidas apenas taxas
obrigações
correntes
obrigações previdenciárias
de
concessão,
(ii) aquanto
regulamentação
sobre a prestação de serviços é determinada pelo
as eventuais
decorrentes
desses processos
estimadas
e atualizadas
nte, de
epara
atualizadas
pelaperdas
Administração,
amparada
por seus são
assessores
legais
internos epela
externos.
que há
forampagamento
objeto de parcelamento
anteriormente
junto contratualmente. Sendo
mensais apuradas sobre as receitas de pedágio e, (iv) não
previsto
poder
concedente,
(iii) são inicial
exigidas
apenas
taxas mensais apuradas sobre as receitas de
Administração, amparada por seus assessores legais internos e externos.
à esfera federal. Os parcelamentos em aberto foram
Perdas prováveis – A Administração da Companhia, com base em informações de seus assess
nicos de
pedágio
e, (iv)
nãoconcessão.
há pagamento inicial previsto contratualmente. Sendo assim, não
assim, não foram reconhecidos direitos de uso de bem púbico
para
esta
firmados em 60 parcelas, com vencimento final para
análise
das demandas
judiciais pendentes,
constituiu
montantedeconsiderado
suficie
foram
Perdas prováveis
– A Administração
da Companhia,
comprovisão
base em em
informações
seus
12/2025.reconhecidos direitos de uso de bem púbico para esta concessão.
perdas
comjurídicos
as açõesecíveis
em curso,
no montante
de R$pendentes,
525 mil (R$
54 mil em
2020).
assessores
na análise
das demandas
judiciais
constituiu
provisão
Via Fácil
11.Obrigações trabalhistas
em montante
considerado
suﬁ
ciente
paraclassificadas
cobrir as perdas
as açõesjurídicos
cíveis emdacurso,
Perdas
possíveis
– O valor
das
causas
peloscom
assessores
Companhia como d
no montante de R$ 525 mil (R$ 54 mil em 2020).
Os saldos de obrigações trabalhistas englobam tanto
das com

ixa e aplicações financeiras

mpostos
ores de
e saldos
m curso,
nta de
rios de
edágio.
Estado

16.Provisão para contingências

11.Obrigações trabalhistas

perda “possível”, nesta data-base, soma R$ 555 milhões, composta por duas ações: (i) Ao final
Ministério
Público
de Estado
Mato
Grosso
com um
processo
que questiona o cer
Perdas possíveis
– O valor
das causas
classiﬁ
cadasingressou
pelos assessores
jurídicos
da Companhia
concessão
administrada
pela “possível”,
Companhia,
requerendo
nulidade
processo
e consequente perd
como de probabilidade
de perda
nesta
data-base,asoma
R$ 555do
milhões,
composta
data-base
destas(i)demonstrações
financeiras,
os assessores
jurídicos
apresentaram
por duas ações:
Ao ﬁnal do ano de
2018, o Ministério
Público
de Estado
Mato Grossosuas manifest
ingressou
comde
umAção
processo
o certame
da concessão
administrada
Especializada
Civilque
PuTbquestiona
lica e Ação
Popularlicitatório
da Comarca
de CuiabaT
/MT sendo aguardada in
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Companhia, requerendo
nulidade
do processojurí
e consequente
perda
da processo
concessão.improcedente,
Apela
Administração,
amparada apela
sua assessoria
Tdica, considera
este
Na data-base destas demonstrações ﬁnanceiras, os assessores jurídicos apresentaram suas
constituição de eventual provisaVo para perdas com relação a este assunto, cujo valor estaria n
manifestações junto a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca
milhões;
promovida
também
pelo AMinistério
Público
do Estado
de Mato Grosso,
de Cuiabá(ii)
/MToutra
sendoação
aguardada
instrução
processual.
Administração,
amparada
pela sua
Especializada
de Ação
Civil PuT
blica
e Açãoimprocedente,
Popular da Comarca
decando
CuiabaT
/MT, estabelecida em jun
assessoria jurídica,
considera
este
processo
não justiﬁ
a constituição
se
improbidade
administrativa
com relação
perdimento
bens com
cujo
valor da causa
de aeventual
provisã
o para perdas com
a estede
assunto,
cujodanos
valor morais,
estaria na
casa
R$ 477 milhões;
(ii)fase
outra
promovida
também pelo
Ministério
do Estado
Odosprocesso
ainda em
deação
aguardo
de instruções,
sendo
que osPúblico
assessores
jurídicos também
de Mato
Grosso, por meio da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular
perda
possível.

obrigações correntes quanto obrigações previdenciárias
que foram objeto de parcelamento anteriormente junto
à esfera federal. Os parcelamentos em aberto foram
firmados em 60 parcelas, com vencimento final para
12/2025.

Os saldos de obrigações trabalhistas englobam tanto obrigações correntes quanto
obrigações previdenciárias que foram objeto de parcelamento anteriormente junto
à esfera federal. Os parcelamentos em aberto foram ﬁrmados em 60 parcelas, com
vencimento ﬁnal para 12/2025.
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O s valores a receber consistem, basicamente, de créditos a serem repassados pelos
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meios eletrônicos de cobrança.
As operações com a administradora de valores Via Fácil (CGMP) são isentas de tarifa,
enquantoAs
as mantidas
com a Debtrans
(MMMP)
Cielo (Visa englobam
Vale-Pedágio) estão
obrigações
fiscais
em e aberto
tanto
sujeitas à taxa de administração. Os saldos apresentados estão líquidos destes encargos.

12.Obrigações fiscais

12.Obrigações ﬁscais

passivos
correntes quanto
parcelamentos realizados
12.Obrigações
fiscais
fisco federal. Os parcelamentos fiscais em
As obrigações fiscais em aberto englobam tanto
aberto ao final do ano de 2020 têm vencimentos
passivos correntes quanto parcelamentos realizados
variáveis, sendo o mais longo firmado em 50 parcelas.
junto ao fisco federal. Os parcelamentos fiscais em
Quanto ao
aos final
saldos
ISS de
a pagar,
partevencimentos
dos valores
aberto
dodeano
2020 têm
encontra-se
vencido,
contudo,
devidamente
atualizados
sendo
o mais
valores variáveis,
a receber consistem,
basicamente,
de longo firmado em 50 parcelas.
00 mil emOscréditos
2020)
referiam-se
a operações
mantidas junto à parte
de
juros aos
e multas.
a serem
repassados
pelos
meios
eletrônicosde
de ISS a pagar, parte dos valores
Quanto
saldos

da Comarca de Cuiabá/MT, estabelecida em junho de 2019, refere-se a improbidade
administrativa com perdimento de bens com danos morais, cujo valor da causa é de R$
77 milhões. O processo ainda em fase de aguardo de instruções, sendo que os assessores
jurídicos também o classiﬁcam como perda possível.

17.Patrimônio líquido

A distribuição do capital social da Companhia, formada apenas por ações ordinárias, é demo
17.Patrimônio
líquido
abaixo,
para ambas
as datas-bases.

6.Outrosjunto
créditos ao

Reservas
– Além
reserva
legal,
constituídaformada
à razão de
5% dopor
lucro
líquido
do exercício,
ajustad
A distribuição
do da
capital
social
da Companhia,
apenas
ações
ordinárias,
é
das
Sociedades
Ações,
conforme
disposições
do artigo 194 da Lei 6.404/76 e o Estatuto Social
demonstrada
no por
quadro
abaixo,
para ambas
as datas-bases.
Reservasa–formação
Além da reserva
constituída
à razão
5% doa lucro
do exercício,
prevista
de umalegal,
reserva
adicional
de de
lucros
partirlíquido
dos resultados
positivos auferid
ajustado nos em
termos
da Lei das
Sociedades
conforme
disposições
do artigode reserva de
anualmente
Assembleia
Geral
Ordináriapor
dosAções,
acionistas,
e a retenção
obrigatória
194 da Lei 6.404/76 e o Estatuto Social da Companhia, está prevista a formação de uma
oriundas
das políticas regionais de isenção do imposto de renda calculado com base no lucro da ex
reserva adicional de lucros a partir dos resultados positivos auferidos, a ser deliberada
Distribuição
lucros –Geral
Não Ordinária
foram distribuídos
dividendos
em obrigatória
ambos os de
exercícios, sen
anualmente emde
Assembleia
dos acionistas,
e a retenção
reserva de incentivos
ﬁscais
das políticas
regionais
de isenção
do imposto de
provisionados
em 2020
foramoriundas
retornados
à Companhia
na forma
de integralização
de capital social

ados à taxacobrança.
de 0,5%
ao mês devencido,
juros.
As operaçõesencontra-se
com a administradora de
valores Via Fácilcontudo, devidamente atualizados
de juros e multas.

(CGMP) são isentas de tarifa, enquanto as mantidas com
a Debtrans (MMMP) e Cielo (Visa Vale-Pedágio) estão
sujeitas à taxa de administração. Os saldos
apresentados estão líquidos destes encargos.

renda calculado com base no lucro da exploração.

mentos a pagar

Este documento foi assinado digitalmente por Samuel Logrado De Souza.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A89D-D607-CC3D-5D92.

o) estão
saldos

15.Outras obrigações

18.Receitas líquidas e custos dos serviços prestados

Pronunciamento
CPC 06são
(R2)
– Arrendamentos,
impactoa
6.Outros
créditos
Os
saldosTécnico
de
ativo circulante
compostos
principalmente porcujo
adiantamentos
Os
saldos de deativo
circulante
compostos
serviços.
No
ativo
não circulante
concentram-se saldos
depósitos
ceiras é o prestadores
reconhecimento
doa são
passivo
de arrendamento
e odeativo
de
principalmente
por
adiantamentos
prestadores
de
judiciais vinculados a processos em curso, além de ressarcimentos a receber por conta
serviços. Noarrendamento
ativo não circulante concentram-se
saldos
ssificadas como
operacional,
de
forma
retrospectiva
e
13.Fornecedores
de
pagamentos
de
desapropriações
proprietários de áreas onde foram implantadas
de depósitos
judiciais
vinculados
a processos em a
curso,

as
praças
de pedágio.a Este
reembolso
além
de ressarcimentos
receber
por conta será
de efetuado pelo Governo do Estado do Mato
obrigações
da Companhia, totalmente em
pagamentos
de
desapropriações
aàs
proprietários
de
Grosso
aoReferem-se
ﬁnal
da concessão.

13.Fornecedores
moeda
nacional, para com fornecedores de serviços e

áreas onde foram implantadas as praças de pedágio.
Este reembolso será efetuado pelo Governo do Estado

7.Empréstimos
concedidos
materiais
necessárias
parada
a operação
da totalmente
concessão. em
Referem-se
às obrigações
Companhia,
do Mato Grosso
ao final da concessão.
Os saldos de empréstimos concedidos (R$ 1.500 mil em 2020) referiam-se a operações
nacional,
para
comTripolo
fornecedores
serviços
Os
saldos
informados
como
vencidos
estãodeem
mantidasmoeda
junto
à parte
relacionada
Construtora
Ltda., remunerados
àprocesso
taxa de e
7.Empréstimos
concedidos
materiais
necessárias
para adaoperação
da concessão.
0,5%
ao mês
juros.
de de
negociação
por parte
Administração
junto aos
Os saldos de empréstimos concedidos (R$ 1.500 mil em 2020) referiam-se a operações mantidas junto à parte

Os
saldos informados como vencidos estão em processo
credores.

relacionada Construtora
Ltda., remunerados
taxa de 0,5% ao mês de juros.
8.Direitos
de uso Tripolo
e arrendamentos
a àpagar
negociação
poremparte
da quadro,
Administração
junto
Dos
saldos
apresentados
R$ 1.821
mil
(R$
Desde 1º.de
de janeiro
de 2019
entrou
vigor o no
Pronunciamento
Técnico
CPC
06
(R2)aos
credores.
–8.Direitos
Arrendamentos,
cujoeem
impacto
mais signiﬁ
cativo
sobreaaspartes
demonstrações
ﬁnanceiras é
de mil
uso
arrendamentos
a pagar
1.464
2020),
referem-se
relacionadas.
oDesde
reconhecimento
do entrou
passivo
de arrendamento
o ativo
de06direito
de uso
nas operações
1º. deDos
janeiro de
2019
em vigor
o Pronunciamentoeno
Técnico
CPC
(R2) – Arrendamentos,
cujomil
impacto(R$
saldos
apresentados
quadro,
R$
1.821
mais significativo sobre
as demonstrações
financeiras
é o reconhecimento
do passivo
arrendamento
e o ativo de
anteriormente
classiﬁ
cadas como
arrendamento
operacional,
dedeforma
retrospectiva
e
1.464
milanteriormente
em 2020),
referem-se
a partes
relacionadas.
direitoefeito
de uso
nas
operações
classificadas
como arrendamento
operacional,
de forma retrospectiva e
com
cumulativo.
com efeito cumulativo.

As obrigações ﬁscais em aberto englobam tanto passivos correntes quanto parcelamentos realizados junto ao ﬁsco federal. Os parcelamentos ﬁscais em aberto ao ﬁnal do
ano de 2020 têm vencimentos
12.Obrigações
fiscais variáveis, sendo o mais longo ﬁrmado em 50 parcelas.
aos fiscais
saldosemde aberto
ISS a englobam
pagar, parte
AsQuanto
obrigações
tanto dos valores encontra-se vencido, contudo,
devidamente
atualizados
de juros erealizados
multas.
passivos correntes quanto parcelamentos

As receitas de pedágio, os impostos incidentes e
principais componentes do custo com serviços são
Asfederal.
receitas
de fiscais
pedágio,
os impostos incidentes e
junto ao fisco
Os parcelamentos
em
destacados
quadro.
As doreceitas
de
pedágio, os impostos incidentes e
13.Fornecedores
aberto
ao final
ano de 2020no
têm
vencimentos
principais
componentes
do
custo com serviços são
variáveis, sendo o mais longo firmado em 50 parcelas.
principais
componentes
do custo com
Cumprindo
apartepremissas
estabelecidas
no serviços
Contrato são
de
Quanto aos destacados
saldos de ISS a pagar,
dos valores
no
quadro.
encontra-se Concessão,
vencido, contudo, devidamente
atualizadosforam executados consideráveis
destacados
no
quadro.
em
2020
de juros e multas.
Cumprindo a premissas estabelecidas no Contrato de
Cumprindo a premissas
estabelecidas
Contrato
investimentos
restauração
de partenoda
rodovia,de
o
Concessão, em
emna
2020
foram executados
executados
consideráveis
Concessão,
2020
foram
consideráveis
que
originou
gastos
adicionais
com
manutenção
investimentos na
na restauração
restauração de
de parte
parte da
da rodovia,
rodovia, oo
investimentos
naquele
ano, além
da própria
aplicação
dos
materiais
que
originou
gastos
adicionais
com
manutenção
que originou gastos adicionais com manutenção
repassados
para
pagamento
de
partes
relacionadas
naquele ano,
ano, além
além da
da própria
própria aplicação
aplicação dos
dos materiais
materiais
naquele
13.Fornecedores
(nota
explicativa
20).
repassados
para
pagamento
de partes
partes relacionadas
relacionadas
repassados
para
pagamento
de
Referem-se às
obrigações da Companhia,
totalmente
em

Distribuição de lucros – Não foram distribuídos dividendos em ambos os exercícios,
sendo que os valores provisionados em 2020 foram retornados à Companhia na forma de
integralização de capital social.
18.Receitas líquidas e custos dos serviços prestados

(nota explicativa
explicativa 20).
20).
(nota

moeda nacional, para com fornecedores de serviços e
materiais necessárias para a operação da concessão.
Os saldos informados como vencidos estão em processo
de negociação por parte da Administração junto aos
credores.
Dos saldos apresentados no quadro, R$ 1.821 mil (R$
1.464 mil em 2020), referem-se a partes relacionadas.

gentes,
trações
o:
Os registros das operações de arrendamento vigentes,
para ambas as datas-bases destas demonstrações
financeiras, estão segregados conforme o quadro:

9.Imobilizado

9.Imobilizado

da Companhia,
em dos
ambos
osimobilizado
exercícios,
está
demonstrada
no quadro
A movimentação
bens do ativo
da Companhia,
em ambos
os exercícios, está demonstrada
no quadro
que segue. Alguns destes bens, de acordo com a forma de compra, são cedidos em garantia nas operações de Finame.
forma de compra,
sãoemcedidos
garantia
nas
operações
deusina
Finame.
O saldo de imobilizado
andamento (R$em
4 milhões
nesta data-base)
refere-se
a construção de uma
solar.
ões nesta data-base) refere-se a construção de uma usina solar.

19.Despesas
19.Despesas operacionais
operacionais

As receitas de pedágio, os impostos incidentes e principais componentes do
custo com serviços são destacados no quadro.
Cumprindo a premissas estabelecidas no Contrato de Concessão, em 2020 foram
executados consideráveis investimentos na restauração de parte da rodovia, o
que originou gastos adicionais com manutenção naquele ano, além da própria
aplicação dos materiais repassados para pagamento de partes relacionadas
(nota explicativa 20).

As
principais despesas
operacionais, reconhecidas
em regime
de competência,
são distribuídas
conforme os
quadros
As
As principais
principais despesas
despesas operacionais,
operacionais, reconhecidas
reconhecidas em
em regime
regime de
de competência,
competência, são
são distribuídas
distribuídas conforme
conforme os
os quadros
quadros
abaixo.
19.Despesas operacionais

Referem-se
às obrigações da Companhia, totalmente em moeda nacional, para com
abaixo.
fornecedores de serviços e materiais necessárias para a operação da concessão.
Os saldos informados como vencidos estão em processo de negociação por parte da
Administraçãoem
juntoReal,
aos credores.
As operações de captação junto ao mercado financeiro, totalmente
estão detalhadas conforme os quadros,
Dos saldos apresentados
no quadro, R$ 1.821 mil (R$ 1.464 mil em 2020), referem-se
14.Empréstimos
e financiamentos
sendo
que
os
encargos
com
variações
monetárias
e
juros
são
apropriados
em
regime
de competência.
partes relacionadas.
As operações de captação junto ao mercado financeiro, totalmente
em Real,
estãofinanceiro,
detalhadas
conforme
os quadros,
Asa operações
de captação
junto ao mercado
totalmente em
Real, estão detalhadas
conforme os quadros,
14.Empréstimos
e ﬁem
nanciamentos
sendo
que os encargos com
variações
monetáriasde
e juros
são apropriados em regime de competência.
sendo que os encargos com variações monetárias e juros são
apropriados
regime
competência.

14.Empréstimos e financiamentos
14.Empréstimos e financiamentos

abaixo.
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A10.Intangível
movimentação dos bens do ativo imobilizado da Companhia, em ambos os exerO ativo está
intangível
é composto
gastos
a recuperação
e melhoramento
da Rodovia
cícios,
demonstrada
no pelos
quadro
quecom
segue.
Alguns destes
bens, de acordo
com MT-130, os quais
em serviços
de engenharia
e de conservação,
manutenção,
licenças
de instalação
de caráter
aconcentram-se
forma de compra,
são cedidos
em garantia
nas operações
de Finame.
O saldo
de
ambiental, jurosem
capitalizados
no período
de construção,
outros. refere-se a construção
imobilizado
andamento
(R$ 4 milhões
nestaentre
data-base)
de uma usina solar.
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Para as operações vigentes nesta data-base, são exigidas contratualmente as seguintes garantias paras as operações
de crédito:
(a) CCB Sudam: Vinculação da totalidade das receitas do contrato de concessão, penhor das ações ordinárias da

Para as operações vigentes nesta data-base, são exigidas contratualmente as seguintes garantias paras as operações

As principais despesas operacionais, reconhecidas em regime de competência, são distribuídas conforme os quadros abaixo.

das em regime de competência, são distribuídas conforme os quadros

sexta-feira, 29 de abril de 2022
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A partir do início das operações da rodovia, foram contratados seguros visando
atendimento às exigências contratuais e garantia dos bens físicos, sendo que a
Administração da Companhia considera as coberturas contratadas suficientes
para cobrir eventuais sinistros. O escopo dos auditores independentes não
inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros.
25.Instrumentos financeiros e gestão de riscos
A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia
em atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos no Brasil. Os riscos são administrados considerando
governança e controles estabelecidos, o que envolve a participação ativa da
alta Administração. A Companhia possui exposição para os seguintes riscos
resultantes de instrumentos financeiros:
a) Risco de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras
caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe
em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros.
Os saldos de bancos e aplicações financeiras bem como as operações de
instrumentos financeiros derivativos são mantidos em bancos de primeira
linha como
forma de redução
de crédito.
Os valores
contábeis dos
a Companhia incorrer em perdas
financeiras
caso do
umrisco
cliente
ou uma
contraparte
em
ativos financeiros e ativos de contrato representam a exposição máxima do
falhe em cumprir com suas
obrigações
contratuais.
risco é principalmente
crédito
e são demonstrados
conforme Esse
o quadro.

a) Risco de crédito: É o risco de
um instrumento financeiro
proveniente das contas a receber de clientes e de
20.Outras receitas e despesas operacionais
Os impostos
diferidos são decorrentes
de diferenças temporárias
referentes
encargos e
instrumentos
financeiros.
Os saldos
de aos
bancos
ﬁnanceiros capitalizados no intangível (nota explicativa 10), dedutíveis no momento
Os impostos diferidos são decorrentes de diferenças
aplicações
financeiras
bem
como
operações
inicial e realizáveis
em função
da amortização
do ativo
duranteas
a vida
da concessão. de
temporárias referentes aos encargos financeiros instrumentos financeiros derivativos são mantidos
Os impostos capitalizados
diferidos sãonodecorrentes
de diferenças
intangível (nota
explicativa 10), em bancos de primeira linha como forma de redução a) Risco de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em
no momento
inicial e realizáveis
em função
um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente
temporárias dedutíveis
referentes
aos encargos
financeiros
Os impostos
diferidosde
sãocrédito.
decorrentesOs
devalores
diferenças contábeis dos ativos proveniente das contas a receber de clientes e de
do risco
amortização do ativo durante a vida da concessão.
referentes aos encargos financeiros
capitalizados dano
intangível (nota explicativa 10), temporárias
financeiros e ativos de contrato representam a instrumentos financeiros. Os saldos de bancos e
capitalizados no intangível (nota explicativa 10),
aplicações financeiras bem como as operações de
máxima
do crédito
dedutíveis no momento inicial e realizáveis em função dedutíveisexposição
no momento inicial
e realizáveis
em funçãoe são demonstrados instrumentos financeiros derivativos são mantidos
em bancos de primeira linha como forma de redução
da amortização
do
ativo
durante
a
vida
da
concessão.
conforme o quadro.
da amortização do ativo durante a vida da concessão.
do b)
risco
de crédito.
Os valores contábeis
dosde
ativos
Risco
de liquidez:
É o risco
que a Companhia irá encontrar dificuldades
financeiros
e ativos
contrato representam
a com seus
dificuldades
em cumprir
as passivos
obrigações
associadas
b) Risco de liquidez: É o risco de que a Companhia irá encontrar
em cumprir
as deobrigações
associadas
financeiros
que são
exposição
máximacom
do crédito
e são demonstrados
liquidados
pagamentos
em
caixa
ou comoutro
outro ativo
financeiro.
A aborda-A
com seus passivos financeiros que são liquidados comconforme
pagamentos
em
caixa
ou
com
ativo
financeiro.
o quadro.
gem da
Companhia na Administração da liquidez é de garantir, na medida do
Construtora Pavimat Ltda. e Construtora Deterra Ltda., em troca da
b) Risco
de
ÉPágina
osempre
risco 22
dede
que
Companhia
irá encontrar
dificuldades
emque
cumprir
as obrigações
associadas
25a liquidez
abordagem da Companhia na Administração da liquidez
é liquidez:
de que
garantir,
na
medida
do possível,
terá
possível,
terá
suficiente
para
cumprir
com sempre
suas
obrigações
com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A
no
vencimento,
tanto em condições
normais
como de estresse,
sem causar
perdas
liquidez
suficiente
para
cumprir
com
suas
obrigações
no
vencimento,
tanto
em
condições
normais
como
deterá
abordagem da Companhia na Administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre
As dações em pagamento
efetuadas pela Companhia a partes relacionadas, durante o
inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão
s na nota
16.
panhia
a explicativa
suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de liquidez
prejudicar
a
reputação
da
Companhia.
A
seguir,
estão
os
ano de 2020, visaram liquidar passivos oriundos de serviços de manutenção na rodovia
os
vencimentos
contratuais
de
passivos
financeiros
na
data
das
demonstrações
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão os
visaram sob concessão sem o desembolso de caixa. Para tanto, foi negociada a cessão de mafinanceiras.
Esses
são
brutos
e não
descontados,
e incluem
vencimentos
contratuais
devalores
passivos financeiros
na data
das demonstrações
financeiras.
Essespagamentos
valores
são brutos
vencimentos
contratuais
de
passivos
financeiros
na
data
das
demonstrações
financeiras.
Esses
valores
são
brutos
e e
asfáltico de seus estoques para as partes relacionadas Construtora Pavimat Ltda.
juros contratuais
e excluem
o impacto
acordos
de compensação.
nãode
descontados,
e incluem pagamentos
de juros
contratuaisdos
e excluem
o impacto
dos acordos de compensação.
utenção terial
não descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais e excluem o impacto dos acordos de compensação.
e Construtora Deterra Ltda., em troca da extinção dos passivos (nota explicativa 18).
23.Partes relacionadas
23.Partes
relacionadas
e caixa. As provisões para contingências estão detalhadas na nota explicativa 16.
23.Partes relacionadas
Os saldos de ativos e passivos, em 31 de Os saldos de ativos e passivos, em 31 de
asfáltico 21.Encargos ﬁnanceiros líquidos
uidos

anhia é
juros e
mentos,
rrentes,

dezembro de 2021 e 2020, bem como a
movimentação das contas de resultado
envolvendo
transações
entre
partes
relacionadas são demonstradas conforme os
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Remuneração da Administração - A
remuneração global dos administradores e
Os saldos dediretores
ativos da
e passivos,
de
Companhia,em
por31exercício,
foi
Extraordinária
dezembro defixada
2021eme Assembleia
2020, bemGeral
como
a
registrada
Junta Comercial
do Estado de
movimentação
das na
contas
de resultado
Mato Grosso em 11/08/2020, com efeitos
envolvendo retroativos
transações
entre sendo
partes
a 01/05/2020,
limitada ao
de R$ 600 mil,
sendo os
que neste
relacionadas máximo
são demonstradas
conforme
exercício este valor foi de R$ 32 mil. Não há
quadros.
planos
de aposentadoria
ou benefícios
pósO resultado ﬁnanceiro auferido
pela Companhia
é impactado principalmente
por gastos
com juros
e multas sobre empréstimos
nanciamentos, parcelamentos
Remuneração
da e ﬁdiferentes
Administração
- e obrigações
A pela
emprego
dos requeridos
ﬁscais correntes, demonstrados como segue.
para estes administradores
remuneraçãolegislação
global brasileira
dos administradores
e
e diretores.
22.Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos

23.Partes relacionadas

ribuição social
correntes e
diretores da Companhia, por

dezembro de 2021 e 2020, bem como a
movimentação das contas de resultado
envolvendo
transações
entre
partes
relacionadas são demonstradas conforme os
quadros.
Remuneração da Administração - A
c) Risco de mercado: É o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio, taxas de juros e
remuneração global dos administradores e
c) Risco
mercado:
É o risco
de queoualterações
nos
preços de
mercado,
tais do
preços
de ações,deirão
afetar os ganhos
da Companhia
o valor de seus
instrumentos
financeiros.
O objetivo
como taxas
câmbio,
taxas
de juros
e preçosasde
ações, airão
afetar
os ganhos
diretores da Companhia, por exercício, foi
gerenciamento
de de
risco
de mercado
é gerenciar
e controlar
exposições
riscos
de mercado,
dentro de
da
Companhia
ou
o
valor
de
seus
instrumentos
financeiros.
O
objetivo
do
fixada em Assembleia Geral Extraordinária
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Companhia não está exposta gea riscos
renciamento
de riscodesta
de forma,
mercado
é gerenciar
e controlar
as exposições
a riscos
registrada na Junta Comercial do Estado de
significativos
desta natureza,
não apresenta
uma análise
acerca destes
itens. Cabe destacar
apenas as
de mercado,
de parâmetros
aceitáveis,
e ao
tempo
otimizar
o por
questões
operacionaisdentro
relacionadas
ao contrato de concessão,
as quais
são mesmo
monitoradas
de forma
permanente
Mato Grosso em 11/08/2020, com efeitos
retorno.
A Companhia não está exposta a riscos significativos desta natureza,
parte
da Administração.
retroativos a 01/05/2020, sendo limitada ao
desta
forma,
não
apresenta
uma
análise
acerca
destes
itens.
Cabe
destacar
apenas
É oneste
risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio, taxas de juros e
c) Risco
máximo
de R$de
600 mercado:
mil, sendo que
as questões operacionais relacionadas ao contrato de concessão, as quais são
exercíciopreços
este valorde
foi ações,
de R$ 32 irão
mil. Não
há
e operacionais
afetar
os ganhos da Companhia26.Aspectos
oumonitoradas
o valorsociais,
de
seusambientais
instrumentos
O objetivo do
de forma
permanente
por
partefinanceiros.
da Administração.
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objetivo maior as
de prover
desenvolvimentoasustentável
à região
abrangida
pela MT-130,
além da segurança
gerenciamento
de
risco
de
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é
gerenciar
e
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riscos
de
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de
emprego diferentes dos requeridos pela
para plena
trafegabilidade,
a Companhia
iniciou em
2012 os investimentos previstos no Contrato de Concessão
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sociais,
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e operacionais
legislaçãoparâmetros
brasileira para estes
administradores
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e ao mesmo tempo otimizar
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A de
Companhia
não
exposta
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riscos a
firmado
ao
Estado de
Mato
Grosso,
por intermédio
da
SETPU está
(atual
Sinfra-MT).
O projeto
proporcionou
Com
objetivo
maior
prover
desenvolvimento
sustentável
à região
geração
de MT-130,
408 novos empregos
sendopara
208 efetivos
e 200 terceirizados, aalém
de outros iniciou
102 indiretos,
e diretores.
pela
além da diretos,
segurança
plena trafegabilidade,
Companhia

significativos desta natureza, desta forma, não apresenta
uma
análise
destes itens. Cabe
destacar
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de forma
relevanteacerca
para o desenvolvimento
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Concessão
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junto ao
FocadaEstado
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O projeto
de excelência, a Companhia investe fortemente no desenvolvimento de sua equipe através de convênios sistemáticos
proporcionou a geração de 408 novos empregos diretos, sendo 208 efetivos e
parte da Administração.
junto a entidades de ensino superior e empresas especializadas em treinamento.

200 terceirizados, além de outros 102 indiretos, contribuindo de forma relevante
Com investimentos totais de R$ 220 milhões na fase inicial do Contrato de Concessão, o projeto executou a
exercício, foi
para o
econômico
municípios
rodovia.
recuperação
da desenvolvimento
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do seudos
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patrimonial, resgate
fixada em Assembleia Geral Extraordinária
das
suas
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nos
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altos
padrões
de
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Companhia
investe
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26.Aspectos sociais, ambientais emédico,
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com
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desenvolvimento
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investimentos
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de
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220
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dos fiscos
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daseuSETPU
(atual
Sinfra-MT).
projeto horizontal
proporcionou
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24.Seguros
contratados
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inspeção
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tráfego,
socorro
mecânico,
A Companhia é responsável por obrigações assumidas em contratos de financiamentoPrimavera
e pela contratação
dedesegurodo Leste/MT,
12
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de 2022.
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amargeados
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Administração
Companhia
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deensino
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junto
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treinamento.
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Remuneração da Administração - A remuneração global dos administradores e diretores
24.Seguros
legislação brasileira
para estes contratados
administradores
fiscos estadual
e federal. de Concessão, o projeto executou a
da Companhia,
por exercício, foi ﬁxada
em Assembleia
Geral
Extraordinária
registrada
Com
investimentos
totais
de
R$
220
milhões
na
fase
inicial
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Contrato
emComercial
contratos
de financiamento
e 11/08/2020,
pela contratação
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na Junta
do Estado
de Mato Grosso em
efeitosde
retroativos
e diretores. A Companhia é responsável por obrigações assumidas
25.Instrumentos
financeiros
e gestão
de
riscos
recuperação
da rodovia,
que incluiu
a com
reposição
do seu pavimento asfáltico e aplicação
de dosinalizações
horizontal
Primavera
Leste/MT, 12 de
abril de 2022.e
A Companhia é optante pelo lucro real trimestral, calculando e registrando seus impostos
com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de apuração dos impostos. A seguir,
conciliação das apurações de ambos os exercícios.
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tráfego,
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atendimento
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24.Seguros
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ao cliente
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funcionando
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Os serviços
executados
observam as diretrizes
do Contrato
de
Diretor-Presidente
Diretor Vice-Presidente
A Companhia é responsável por obrigações assumidas em contratos de ﬁnanciamento
sobre a suficiência da cobertura de seguros.
Concessão, visando a preservação ambiental e os mais rígidos padrões de segurança.
e pela contratação de seguro-garantia que visa garantir a efetiva cobertura dos riscos
Renata Cavalcante
inerentes
execução
pertinentesaà concessão.
Por afim,
hádas
deatividades
se destacar
geração de tributos proporcionada
pela 015709/O-6
Concessão,
Contadora, CRC-MT

beneficiando de forma direta os
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municípios ao longo da rodovia, além dos fiscos estadual e federal.
Renata Cavalcante

25.Instrumentos financeiros e gestão de riscos

A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia em atuar de forma ética e em
conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos no Brasil. Os riscos são administrados
considerando governança e controles estabelecidos, o que envolve a participação ativa da alta Administração. A
Primaveradedoinstrumentos
Leste/MT, financeiros:
12 de abril de 2022.
Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes

24.Seguros contratados
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COMBOS

MULTIPLIQUE

A Companhia é responsável por obrigações assumidas em contratos de financiamento e pela contratação de segurogarantia que visa garantir a efetiva cobertura dos riscos inerentes a execução das atividades pertinentes à concessão.
A partir do início das operações da rodovia, foram contratados seguros visando atendimento às exigências
contratuais e garantia dos bens físicos, sendo que a Administração da Companhia considera as coberturas contratadas
suficientes para cobrir eventuais sinistros. O escopo dos auditores independentes não inclui a emissão de opinião
sobre a suficiência da cobertura de seguros.
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25.Instrumentos financeiros e gestão de riscos

A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia em atuar de forma ética e em
conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos no Brasil. Os riscos são administrados
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considerando governança e controles estabelecidos,
o que envolve a participação ativa da alta Administração. A

Contadora, CRC-MT 015709/O-6

Sua MARCA integrada
com exclusividade
a um conteúdo de
credibilidade.
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