
...continuação

TEMPO SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 58.503.129/0001-00  –  NIRE 31.207.022.645

Sede: Avenida João Naves de Ávila, 1.331, sala 305, Saraiva, Uberlândia, MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Em Milhares de Reais

15) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Serviços técnicos especializados ................................................................................................  4.101 3.061
Serviços do sistema � nanceiro ...................................................................................................  3.426 2.713
Comunicações ...........................................................................................................................  112 533
Materiais, energia e outros ........................................................................................................  28 170
Processamento de dados ...........................................................................................................  2 366
Depreciação e amortização .......................................................................................................  - 1.138
Doações e patrocínios ...............................................................................................................  - 152
Serviços de telemarketing - Call Center .....................................................................................  - 75
Transportes ...............................................................................................................................  - 20
Viagens .....................................................................................................................................  - 3
Outras .......................................................................................................................................  581 1.818
Total .........................................................................................................................................  8.250 10.049

16) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Contribuição à Co� ns ...............................................................................................................  637 1.939
Contribuição ao PIS .................................................................................................................  107 356
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN .............................................................  - 89
Outras .......................................................................................................................................  12 5
Total .........................................................................................................................................  756 2.389

17) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Atualização monetária (1) ........................................................................................................  4.917 7.619
Reversões de provisões operacionais e administrativas ..............................................................  4.425 5.289
Recuperação de despesas ..........................................................................................................  2.129 1.152
Reversões de provisões contingentes .........................................................................................  1.123 21.188
Outras .......................................................................................................................................  31 2
Total .........................................................................................................................................  12.625 35.250
(1) Referem-se, basicamente, a atualização de Depósitos Judiciais de Impostos a Compensar e Variação Monetária.

18) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Exercícios � ndos em 31 de dezembro    

 2020 2019    
Despesas com passivos contingentes .........................................................................................  1.145 1.055
Despesas com atualizações monetárias .....................................................................................  985 142
Despesas com patrocínios .........................................................................................................  37 189
Despesas com provisões operacionais .......................................................................................  5 42
Impairment ................................................................................................................................  - 727.235
Variações cambiais ....................................................................................................................  - 8
Outras despesas diversas ...........................................................................................................  170 2.232
Total .........................................................................................................................................  2.342 730.903

19) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As transações com partes relacionadas estão assim representadas:

Em 31 de dezembro            
 Controladores (1) Controladas e Coligadas (2) Outras partes relacionadas (3)            
 2020 2019 2020 2019 2020 2019            
Ativos
Caixa/Disponibilidades .......................  703 2.041 - - - -
Ativos � nanceiros ao valor justo por 
 meio do resultado..............................  117.735 114.564 - - - -
Juros sobre capital próprio e 
 dividendos a receber ..........................  - - - 873 - 972

Em 31 de dezembro            
 Controladores (1) Controladas e Coligadas (2) Outras partes relacionadas (3)            
 2020 2019 2020 2019 2020 2019            
Passivos
Dividendos a pagar (Nota 11c) ...........  577 - - - - -
(1) Banco Bradesco S.A.;
(2) Tapajós Holdings Ltda., e Bankpar Brasil Ltda. (Investimentos cindidos em 30.11.2020 para Quixaba Empreendimentos e 

Participações Ltda.); e
(3) Cielo (Investimento cindido em 30.11.2020 para Columbus Holdings S.A.).

Exercícios � ndos em 31 de dezembro        
 Controladores (1) Outras partes relacionadas (2)        
 2020 2019 2020 2019        
Rendimento de aplicações em CDB .................................................... 3.171 6.448 - -
Outras ................................................................................................. - - 4 6.852
(1) Banco Bradesco S.A.; e
(2) Cielo (Investimento cindido em 30.11.2020 para Columbus Holdings S.A.).
b) Remuneração do pessoal-chave da administração
A Empresa é parte integrante da Organização Bradesco e seus Administradores são remunerados pelos cargos que ocupam no Banco 
Bradesco S.A., controlador da Empresa.

A DIRETORIA
Antonio Marcos Sapata – Contador – CRC – 1SP212776/O-9-MG

20) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

Exercícios � ndos em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social ..........................................................  63.907 (568.634)
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes (Nota 2.10) ......  (25.563) 227.454
Efeito no cálculo dos tributos:
Participações em controladas, tributadas nas sociedades correspondentes ................................  22.268 45.699
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis .........................................................  (30) (149)
Juros sobre o capital próprio (recebidos) ...................................................................................  (1) (2.741)
Outros valores ...........................................................................................................................  114 461
Imposto de renda e contribuição social do exercício ....................................................................  (3.212) 270.724
b) Composição da conta de resultado do imposto de renda e contribuição social

Exercícios � ndos em 31 de dezembro    
 2020 2019    
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ...........................................................................  116 (12.225)
Impostos diferidos:
Constituição/Realização no período sobre adições temporárias................................................  (4.375) 282.949
Constituição no período sobre:
Base negativa de contribuição social .........................................................................................  393 -
Prejuízo � scal ............................................................................................................................  654 -
Total dos impostos diferidos .......................................................................................................  (3.328) 282.949
Imposto de renda e contribuição social do exercício ....................................................................  (3.212) 270.724
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

R$ mil          
 Saldo em Saldo cedido  Realização/ Saldo em
 31.12.2019 por cisão Constituição Baixa 31.12.2020          
Provisões cíveis ........................................................  1.520 - 299 (464) 1.355
Perdas com estabelecimento .....................................  35.405 - - - 35.405
Provisões trabalhistas ...............................................  4.889 - 375 (3.392) 1.872
Impairment de títulos e investimentos ......................  290.894 (290.894) - - -
Outras provisões ......................................................  18.213 - 120 (31) 18.302
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
 temporárias ............................................................  350.921 (290.894) 794 (3.887) 56.934
Prejuízo � scal e base negativa de contribuição social  - - 1.047 - 1.047
Total dos créditos tributários (Nota 2.10) ..................  350.921 (290.894) 1.841 (3.887) 57.981
Obrigações � scais diferidas (Nota 20e) .....................  26.238 - 1.282 - 27.520
Créditos tributários líquidos das obrigações � scais 
 diferidas .................................................................  324.683 (290.894) 559 (3.887) 30.461
d) Provisão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

R$ mil          
 Diferenças temporárias Prejuízo � scal e base negativa          
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição 
 de renda social de renda social Total          
2021 .........................................................................  5.592 3.355 654 393 9.994
2022 .........................................................................  5.592 3.355 - - 8.947
2023 .........................................................................  5.007 3.004 - - 8.011
2024 .........................................................................  5.007 3.004 - - 8.011
2025 .........................................................................  4.795 2.877 - - 7.672
Após 2025 ................................................................  9.591 5.755 - - 15.346
Total ........................................................................  35.584 21.350 654 393 57.981

A projeção de realização dos créditos tributários é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, líquida dos 
efeitos tributários, monta a R$ 54.760 (2019 - R$ 339.679), sendo R$ 53.719 (2019 - R$ 339.679) de diferenças temporárias e R$ 1.041 de 
prejuízo � scal e base negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários da Tempo Serviços foram devidamente ativados.
e) Obrigações � scais diferidas
A Empresa possui obrigações � scais diferidas de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 27.520 (2019 - R$ 26.238), 
relativas a atualização monetária sobre depósitos judiciais.

21) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) A Empresa não operou com instrumentos � nanceiros derivativos nos exercícios � ndos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019;
b) Não houve eventos subsequentes que requeriam ajustes ou divulgações das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro 
de 2020;
c) Em 2020, houve uma reorganização societária, com o objetivo de buscar maior sinergia e e� ciência operacional. Diante disto, houve a 
movimentação de investimentos estratégicos entre as empresas, onde a Tempo deixou, em 31 de agosto de 2020, de ser um investimento 
da empresa Columbus Holdings, passando a Quixaba Empreendimentos a deter 100% de participação da Tempo com a transferência 
de 736.554.089 cotas (vide Nota 11a). Os efeitos desta movimentação estão registrados na Columbus e na Quixaba, respectivamente; e
d) Em 30 de novembro de 2020, a Tempo Serviços cindiu parte dos seus investimentos para as empresas Columbus e Quixaba, 
conforme abaixo:
• a Columbus recebeu o investimento que a Tempo possuía na Cielo S.A., passando a deter 30,05% de participação nesta companhia. 

Por conta desta cisão foram transferidos os valores de ágio relacionados ao investimento da Cielo, e a respectiva provisão para perda em 
investimentos para este ágio, sendo transferido também os valores constituídos de crédito tributário sobre esta provisão; e

• a Quixaba recebeu os investimentos relacionados às empresas Tapajós Holdings e Bpar Corretagem.

Aos Cotistas e aos Administradores da
Tempo Serviços Ltda.
Uberlândia - MG

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Tempo Serviços 
Ltda. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos � uxos de caixa para o exercício � ndo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis signi� cativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e � nanceira da Tempo Serviços Ltda. em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus � uxos de caixa para o exercício � ndo 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 contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos 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 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 

de auditoria obtida é su� ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, 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 in� uenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 

dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
pro� ssional e mantemos ceticismo pro� ssional ao longo da 
auditoria. Além disso:
• Identi� camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações contábeis, 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 su� ciente 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, falsi� cação, 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 e� cácia 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 incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signi� cativa 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 
contábeis ou incluir modi� cação 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 contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e su� ciente 
referente às informações � nanceiras das Companhias ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signi� cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
de� ciências signi� cativas nos controles internos que identi� camos 
durante nossos trabalhos.

Osasco, 25 de fevereiro de 2021

KPMG Auditores Independentes Carlos Massao Takauthi
CRC SP-028567/F Contador CRC 1SP206103/O-4

 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br10 SEXTA-FEIRA

26 DE FEVEREIRO DE 2021



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3DCC-7AF4-2AB3-02B0 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 3DCC-7AF4-2AB3-02B0

Hash do Documento 

F7E662A20971FAD31D84774590CDC78EDDBF60609A48F1658B595F46CC0153CD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 26/02/2021 08:23 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


