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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
AOS SENHORES ACIONISTAS E ADMINISTRADORES DA 
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS 
NESTA 
 
Opinião com Ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com Ressalva”, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS, em 31 de dezembro 
de 2020, estas elaboradas com os valores fornecidos pelo Sistema I-Gesp – Gestão Pública Integrada da SEFAZ-SE, 
conforme nota explicativas nºs. 2 e 3. 
 
Base para opinião com ressalva    
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 
EMGETIS, apresentou informações e controles adequados das classes dos bens patrimoniais do sei ato imobilizado através do 
inventário, cujo custo contábil naquela data totalizou R$ 6.556.515,40, bem como, quanto às respectivas depreciações, no 
valor de R$ 6.021.962,41, conforme nota explicativa nº 5, e cujos efeitos estão sujeitos a levantamentos patrimoniais de forma 
a atender o previsto na NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, não foi realizada a análise e testes quanto à capacidade de 
recuperação dos valores registados no ativo imobilizado (NBC TG 01 – Redução ao valor de recuperabilidade desses ativos, 
não permitiu avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior aquele passível, nas 
circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluímos sobre os saldos contábeis dessas 
contas, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis do exercício findo naquela data, 
conforme explicitado na nota explicativa nº 5 
 
 
 
 
      
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas 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 
elaboradas pelo Sistema Integrado de Gestão Pública do Estado de Sergipe – I’Gesp, livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da EMPRESA 
SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS, 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.  
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS, 
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
as quais foram elaboradas pelo Sistema Integrado de Gestão Pública – I’Gesp, - da SEFAZ/SE, acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 
 
Outros assuntos 

A EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, não efetuou o ajuste a valor presente conforme 
determina a Resolução CFC nº 1.151/09 aprovando a NBC TG 12 - teste de impairment – valores registrados no imobilizado, 
intangível.   

 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação foram 
anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório com ressalvas de opinião, datado de 20 de 
abril de 2020.   
 

Aracaju, 1 de abril de 2021.     
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