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Demonstrações Financeiras - Referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Balanço Patrimonial Controladora Consolidado

Ativo 2016 2015 2016 2015
Circulante 24.977 22.168 25.212 22.618
Caixa e equivalentes de caixa 4.037 1.901 4.170 2.109
Contas a receber 4.799 3.288 4.900 3.528
Estoques 15.734 16.505 15.734 16.505
Adiantamentos 111 62 111 62
Impostos a recuperar 124 256 124 258
Outros créditos 172 156 173 156
Não Circulante 10.004 11.166 4.163 3.806
Outros créditos 26 6 51 31
Investimentos em controlada 5.940 7.463 – –
Investimentos em controladas em conjunto 1.629 – 1.629 –
Outros investimentos 90 – 90 –
Propriedade para investimento 1.029 1.914 1.029 1.914
Imobilizado 775 1.469 789 1.488
Intangível 515 314 575 373
Total do Ativo 34.981 33.334 29.375 26.424

Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Passivo 2016 2015 2016 2015
Circulante 16.191 16.535 16.394 16.837
Fornecedores 12.282 12.723 12.282 12.723
Empréstimos e financiamentos 264 1.830 264 1.830
Provisão para perdas em investimentos 1.204 – 1.204 –
Comissões futuras – – – 111
Obrigações sociais 612 660 644 695
Obrigações tributárias 199 120 368 274
Contas a pagar 854 949 856 951
Dividendos provisionados 173 – 173 –
Outras obrigações 603 253 603 253
Não Circulante 10.464 11.775 4.655 4.563
Comissões futuras – – 3.244 3.133
Empréstimos e financiamentos – 223 – 223
Contas a pagar 898 620 898 620
Partes relacionadas 9.343 10.727 – –
Provisão para contingências 223 205 513 587
Patrimônio Líquido Atribuído
 aos Acionistas da Controladora 8.326 5.024 8.326 5.024
Capital social 2.127 1.933 2.127 1.933
Reserva de ágio 1.109 – 1.109 –
Reserva de lucros 935 935 935 935
Lucros acumulados 4.155 2.156 4.155 2.156
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 34.981 33.334 29.375 26.424

Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receita Operacional Líquida 31.044 25.315 33.258 31.902
Custo dos produtos vendidos 
 e taxas de franquia (14.693) (10.778) (14.693) (10.778)
Lucro Bruto 16.351 14.537 18.565 21.124
(Despesas) Receitas Operacionais (12.988) (11.337) (14.960) (17.176)
Pessoal (5.507) (5.480) (5.755) (5.740)
Gerais e administrativas (8.990) (10.377) (9.146) (10.471)
Resultado de equivalência patrimonial 1.835 4.058 228 –
Outras receitas (despesas) 
 operacionais líquidas (326) 462 (287) (965)
Resultado antes do resultado financeiro 3.363 3.200 3.605 3.948
Resultado financeiro (313) (561) (321) (577)
Resultado antes do IR e CS sobre 
 o lucro líquido 3.050 2.639 3.284 3.371
IR e CS (384) – (618) (732)
Lucro Líquido do Exercício 2.666 2.639 2.666 2.639
Lucro líquido por ação 0,14 0,14
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Saldos em 31/12/2014 1.933 – 803 1.349 4.085
Lucro líquido do exercício – – – 2.639 2.639
Constituição de reserva legal – – 132 (132) –
Dividendos distribuídos – – – (1.700) (1.700)
Saldos em 31/12/2015 1.933 – 935 2.156 5.024
Lucro líquido do exercício – – – 2.666 2.666
Aumento de capital                       194 1.109 – – 1.303
Dividendos provisionados                – – – (173) (173)
Dividendos distribuídos  – – – (494) (494)
Saldos em 31/12/2016 2.127 1.109 935 4.155 8.326

Demonstração dos Fluxos de Caixa Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 2.666 2.639 2.666 2.639
Provisão para devedores duvidosos – (1.193) – (819)
Provisão para contingências 18 – (74) 307
Equivalência patrimonial (1.835) (4.058) (228) –
Baixa residual de ativo imobilizado 890 – 890 55
Depreciações e amortizações 466 125 472 190
Resultado ajustado 2.205 (2.487) 3.726 2.372
(Aumento) redução nos ativos:
- Contas a receber (1.511) 2.024 (1.372) 2.107
- Estoques 771 (5.668) 771 (5.668)
- Adiantamentos (49) 134 (49) 134
- Impostos a recuperar 132 (225) 134 (225)
- Outros créditos (36) 141 (37) 143
Aumento (redução) nos passivos:
- Fornecedores (441) 5.171 (441) 5.169
- Provisão para investimentos 1.204 – 1.204 –
- Adiantamento de clientes – (102) – (102)
- Comissões futuras – – – (60)

- Obrigações sociais (48) 82 (51) 88
- Obrigações tributárias 79 12 94 (195)
- Partes relacionadas (1.384) 3.889 – –
- Contas a pagar 183 (331) 183 (329)
- Dividendos provisionados 173 – 173
- Outras obrigações 350 185 350 185
Caixa líquido gerado atividades operacionais 1.628 2.825 4.685 3.619
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos
Aumento de capital e reservas 1.303 – 1.303 –
Aquisição de propriedade para investimento(1.029) – (1.029) –
Baixa de propriedade para investimento 1.914 – 1.914 –
Aquisição de investimentos (1.491) – (1.491) –
Baixa de investimentos 2.820 775 – –
Aquisição de imobilizado e intangível (863) (168) (865) (174)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades de investimento 2.654 607 (168) (174)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento
Dividendos recebidos 310 87 – –
Dividendos provisionados (173) – (173)
Distribuição de lucros (494) (1.700) (494) (1.700)
Liquidação empréstimos e financiamentos (1.789) (2.451) (1.789) (2.451)
Caixa líquido consumido nas atividades 
 de financiamento (2.146) (4.064) (2.456) (4.151)
Acréscimo (Decréscimo) Líquido no 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.136 (632) 2.061 (706)
Saldo de caixa e equivalentes no início 
 do exercício 1.901 2.533 2.109 2.815
Saldo de caixa e equivalentes no final 
 do exercício 4.037 1.901 4.170 2.109
Acréscimo (Decréscimo) Líquido no 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.136 (632) 2.061 (706) 
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Engevix Engenharia e Projetos S.A.… continuação
21 Receita operacional líquida   2016     2015
Serviços prestados 141.934 258.603
Revendas de mercadoria 604 5.647
Serviços executados a faturar (13.063) 107.649
Outras receitas  23.555     28.295
Receita bruta  153.030     400.194
Impostos incidentes sobre a receita  (16.750)    (38.620)
     136.280     361.574
22. Custos operacionais   2016   2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (75.459) (152.539)
Serviços prestados de terceiros (15.064) (31.617)
Materiais (5.149) (19.419)
Locação de máquinas e equipamentos (2.590) (6.594)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (3.847) (13.929)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimoniais) (1.243) (3.041)
Outros custos   (4.158)  (8.560)
    (107.510)  (235.699)
23. Despesas administrativas e gerais   2016     2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (23.684) (40.750)
Serviços prestados de terceiros (5.434) (11.986)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimoniais) (2.809) (7.898)
Luz, água, telefone e correios (934) (1.492)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (23.262) (4.199)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa (147) –
Provisão para contingências (trabalhistas, fiscais 
 e cíveis) (11.791) 8.432
Outras despesas   (9.213)  (5.688)
     (77.274)   (63.581)
      2016     2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (75.459) (152.539)
Serviços prestados de terceiros (15.064) (31.617)
Materiais (5.149) (19.419)
Locação de máquinas e equipamentos (2.590) (6.594)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (3.847) (13.929)
Ocupação (depreciação, aluguel e seguros patrimoniais) (1.243) (3.041)
Outros custos   (4.158)  (8.560)
    (107.510)  (235.699)
24. Resultado financeiro  2016     2015
Receitas financeiras
Juros recebidos e auferidos 5.487 2.215
Variações monetárias e cambiais ativas 1.475 –
Rendimento de aplicações financeiras – 1.406
Descontos obtidos 68 173
Outras receitas financeiras    297     3
      7.327     3.797
Despesas financeiras
Juros financeiros (37.427) (48.893)
Juros e multas de mora (17.307) (18.321)
Fiança e seguro garantia (1.093) (4.289)
Multas contratuais – (5)
IOF – Impostos sobre operações financeiras (1.890) (180)
Variação monetária e cambiais passivas – –
Tarifas e serviços bancários (30) (68)
Outras despesas financeiras    575     (899)
     (57.172)    (72.655)
A uniformidade no tratamento de riscos na Companhia é assegurada atra-
vés da Política de Seguros e da Política de Garantias (“Políticas”), que 
definem os conceitos básicos, diretrizes gerais e competências para a con-
tratação e administração dos mesmos e para o relacionamento com o mer-
cado segurador. Para o exercício findo em 31/12/2016 e 2015, as “Políticas” 
foram cumpridas em toda sua extensão, não havendo notícia de qualquer 
risco sob o amparo das “Políticas” que não tenham sido devidamente ana-
lisados e mitigados, ou de ocorrência de sinistro sem cobertura adequada. 
25. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição 
social corrente e diferido
      2016     2015
Lucro (prejuízo) operacional antes dos impostos (102.817) (14.895)
Provisões não dedutíveis 26.281 (107.588)
Demais despesas não dedutíveis 2.652 21.791
Resultado de equivalência patrimonial   (1.210)    (467)
Lucro real antes da compensação de 
 prejuízos fiscais  (75.094)  (101.159)
Compensação de prejuízo fiscal e base de 
 cálculo negativa de CSLL     –     –
Lucro real depois da compensação de 
 prejuízos fiscais  (75.094)  (101.159)
Alíquota nominal combinada do imposto de renda 
 e da contribuição social – % 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social correntes – –
Impostos diferidos do exercício     –    111.428
26. Cobertura de seguros e garantias – a. Seguro patrimonial: A Compa-
nhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de deli-
mitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte 

e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados 
suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a 
orientação de seus consultores de seguros. Em 31/12/2016, a Companhia 
apresentava as principais apólices de seguro contratadas:
      Limite máximo
Modalidade  Riscos cobertos   de indenização
Empresarial Incêndio/queda de raio/explosão 24.000
    Danos elétricos 1.000
    Tumultos, Greves, Lockout e Atos Dolosos 1.000
    Equipamento eletrônico sem roubo 2.000
    Equipamentos portáteis 10
    Impacto de veículo terrestre 1.500
    Perda ou pagamento de aluguel a terceiros 500
    Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos 300
    Responsabilidade civil das operações 2.000
    Responsabilidade civil – empregador 1.000
    Roubo ou furto qualificado de bens 300
    Vendaval, furacão, ciclone, granizo, tornado e fumaça 500
Auto frotas Casco  FIPE
    Danos materiais 800
    Danos corporais 1200
    Danos morais 160
Equipamentos Básica  12.503
    Danos elétricos 1.180
    Roubo/Furto 12.324
    Danos materiais 900
    Danos corporais 900
b. Carta de fiança bancária e garantias: A empresa contratou cartas de 
fiança bancária e seguros garantias como forma de garantir a prestação de 
serviços de seus contratos, demonstradas abaixo:
Bancos/Seguradora  Avais e fianças     Valor da dívida
Banco Pottencial Carta de fiança bancária 184
Banco Itaú Carta de fiança bancária 2.936
Banco Bradesco Carta de fiança bancária 2.235
Seguradora Chubb Seguro garantia 2.311
Seguradora J. Malucelli Seguro garantia 58.507
Seguradora Swiss Re Seguro garantia 2.238
Seguradora Berkley Seguro garantia 4.228
Seguradora Fator Seguro garantia 11.873
Seguradora Zurich Seguro garantia 303
Banco Itaú Seguro garantia 16.050
Seguradora Austral Seguro garantia 81.929
Seguradora AIG Seguro garantia 11.016
Seguradora Argo Seguro garantia 1.499
Seguradora Allianz Seguro garantia 767
Seguradora Pottencial Seguro garantia 166
c. Garantidor solidário de operações de créditos bancários da Ecovix: 
Em dezembro de 2016, a Ecovix – Engevix Construções Oceânicas S.A., 
empresa do Grupo, protocolou o pedido de recuperação judicial na 2ª Vara 
Cívil da Comarca de Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul. Em fun-
ção da Companhia e a sua controladora serem os garantidores solidários de 
operações dos empréstimos bancários contraídos pela Ecovix, as mesmas 
estão sujeitas a eventuais cobranças por essas instituições financeiras, caso 
a Ecovix não cumprir com os seus vencimentos. 27. Instrumentos financei-
ros – a. Análise de sensibilidade: Em atenção ao disposto no CPC 39 Ins-
trumentos financeiros – Apresentação, a Companhia não está apresentando 
a análise de sensibilidade dos seus instrumentos financeiros, por entender 
que os potenciais ajustes/efeitos que sofra em decorrência da exposição 
dos seus instrumentos financeiros indexados aos índices de Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP e Certificados de Depósitos Interbancários – CDI, 
não sejam relevantes no contexto das operações da Companhia. b. Instru-
mentos financeiros por categoria
    Ativos ao valor
31/12/2016         justo por Emprés- Passivo
Ativos e passivos, confor-  meio do timos e ao custo
 me o balanço patrimonial resultado  recebíveis  amortizado  Total
Caixa e equivalentes de caixa 3.660 – – 3.660
Contas a receber de clientes – 138.495 – 138.495
Conta corrente entre empresas – 341.864 – 341.864
Outros ativos     –  75.141  –  75.141
      3.660  555.500  –  559.160
Fornecedores – – 29.608 29.608
Empréstimos e financiamentos – – 127.079 127.079
Conta corrente entre empresas – – 320.694 320.694
Outros passivos     –  –  1.899  1.899
        –  –  479.279  479.279
    Ativos ao valor
31/12/2015         justo por Emprés- Passivo
Ativos e passivos, confor-  meio do timos e ao custo
 me o balanço patrimonial resultado  recebíveis  amortizado  Total
Caixa e equivalentes de caixa 11.737 – – 11.737
Contas a receber de clientes – 125.128 – 125.128
Conta corrente entre empresas – 233.606 – 233.606
Outros ativos     –  22.545  –  22.545
      11.737  381.279  –  393.016

    Ativos ao valor
    justo por Emprés- Passivo
    meio do timos e ao custo
    resultado  recebíveis  amortizado  Total
Fornecedores – – 48.699 48.699
Empréstimos e financiamentos – – 122.452 122.452
Conta corrente entre empresas – – 148.678 148.678
Outros passivos     –  –  7.697  7.697
        –  –  327.526  327.526
c. Determinação do valor justo dos instrumentos financeiros: A Compa-
nhia divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos 
pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se 
referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o 
valor justo. Especificamente quanto a essa divulgação, a Companhia aplica 
os requerimentos de hierarquização, que envolve os seguintes aspectos: 
• Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em 
transação sem favorecimento; • Hierarquização em 3 níveis para a mensura-
ção do valor justo, de acordo com inputs observáveis para a valorização de 
um ativo ou passivo na data de sua mensuração. A valorização em 3 níveis 
de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos inputs obser-
váveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado 
obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem 
as premissas de mercado da Companhia. Esses dois tipos de inputs criam 
a hierarquia de valor justo apresentada a seguir: • Nível 1 – Preços cotados 
para instrumentos idênticos em mercados ativos; • Nível 2 – Preços cotados 
em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para ins-
trumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de ava-
liação para os quais inputs são observáveis; e • Nível 3 – Instrumentos cujos 
inputs significantes não são observáveis. A composição abaixo demonstra 
ativos financeiros da companhia à classificação geral desses instrumentos 
em conformidade com a hierarquia de valorização.
Descrição           Nível da hierarquia    2016    2015
Ativos
Ativos financeiros:
Ativo financeiro mensurado pelo 
 valor justo por meio do resultado 2 – 232
Os investimentos em ativos financeiros nas modalidades de fundo de inves-
timentos são classificados no Nível 2, pois a forma de valorização a valor 
justo ocorre através da cotação de preços de instrumentos financeiros 
semelhantes em mercados não ativos. 28. Benefícios a empregados – 
Plano de suplementação de aposentadoria – A Companhia não mantém 
planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposen-
tadoria ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. 
Adicionalmente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e 
empregados na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, 
além daqueles exigidos por lei. 29. Operação “Lava Jato” – Em março de 
2014, a Companhia tomou conhecimento da denominada “Operação Lava 
Jato”. A Administração da Companhia, apoiada por especialistas externos 
por ela contratados, adotou diversas medidas objetivando esclarecer os 
fatos, identificar possíveis riscos e as consequências nas operações e nas 
demonstrações financeiras. A Administração e seus especialistas contra-
tados analisaram os registros contábeis e financeiros, e efetuaram inves-
tigações de natureza forense nos arquivos, documentos e transações da 
Companhia, com o objetivo de identificar eventuais indícios de desvios de 
conduta ou descumprimento das normas de Compliance, regidas pelo Pro-
grama Interno de Gestão da Ética e Integridade. Em decorrência destas 
investigações, pagamentos efetuados a prestadores de serviços avaliados 
como suspeitos foram desconsiderados das despesas dedutíveis. Em Ação 
Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal através da Justiça 
Federal do Estado do Paraná, a Companhia garantiu o juízo no montante 
de R$ 153 milhões, através do bloqueio de bens imóveis e ações da Com-
panhia detidas pela holding Nova Engevix Participações S.A.. A Companhia 
estima que já incorreu em prejuízo em contratos com a Petrobras, desde 
2011 até a presente data, no montante de R$ 700 milhões. As investiga-
ções continuam em andamento e, portanto, outros fatos poderão vir a ser 
conhecidos e serão avaliados pela Administração, se houver impacto na 
continuidade das operações e capacidade financeira. A Administração e 
seus consultores jurídicos avaliam que o eventual desembolso, se houver, 
decorrente dos riscos quantificados será exigido no médio e longo prazos 
e poderão ser suportados pelo fluxo de caixa gerado pelas operações. A 
Companhia está em negociação com o Ministério Público Federal, con-
forme documento datada de abril de 2017, para formalizar o acordo de leni-
ência visando aperfeiçoar seus controles internos e garantir continuidade 
nas suas operações. 30. Sistema de Gestão de Compliance – Com o 
objetivo de fortalecer o Programa de Integridade da Nova Engevix foi criado 
o Comitê Independente de Compliance para a gestão dos controles inter-
nos. Com um formato moderno e arrojado, este Comitê é formado por 3 
membros independentes, de grande experiência e reconhecida capacitação 
no mercado brasileiro. Sua atuação será absolutamente independente com 
respeito a acionistas e corpo funcional da empresa. O Comitê, possui entre 
outras e não se limita as seguintes atribuições: – Zelar pelos princípios 
estabelecidos na Política; – Estabelecer novas diretrizes, quando necessá-
rio; – Avaliar continuamente os trabalhos de Controle Interno; – Recomen-
dar ações corretivas, ações preventivas, ações de melhoria para tratativa 
de possíveis situações, bem como, para a melhoria contínua do Programa 
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Ao Conselho de Administração, Administradores e Acionistas da
Engevix Engenharia e Projetos S.A. – Barueri-SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Engevix Engenharia e Projetos S.A. (“Companhia”), anteriormente denomi-
nada Engevix Engenharia S.A., as quais compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e possíveis efeitos dos assun-
tos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Engevix Engenharia e Projetos S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desem-
penho 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 com ressalva: Realização de credito tributário: Conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 9, a Companhia registrou os créditos 
tributários relativos a prejuízo fiscal e base negativa de imposto de renda e 
contribuição social, cuja realização depende do sucesso da implementação 
do plano de negócios da Companhia. No entanto, em função de prejuízos 
operacionais apresentados nos últimos anos e pela não apresentação de 
evidências quanto a expectativa de auferir lucros fiscais nos próximos anos, 
o montante de R$ 234 milhões (R$ 234 milhões em 2015) registrado como 
ativo diferido será de difícil realização nos próximos anos. Dessa forma, o 
saldo de ativo diferido, resultado do exercício e patrimônio líquido estão 
superavaliados em R$ 234 milhões (R$ 234 milhões em 2015). Compensa-
ção de saldos ativos e passivos: A Companhia está apresentando, em 31 
de dezembro de 2016, de forma líquida os saldos relativos as suas opera-
ções de clientes com adiantamento de clientes, fornecedores com adianta-
mento a fornecedores. Como consequência, os valores do ativo estão suba-
valiados em R$ 137 milhões (R$ 314 milhões em 2015) e os do passivo 
estão subavaliados em R$ 24 milhões (R$ 534 milhões em 2015). FIDC – 
Fundo Rio Formoso II: Conforme notas explicativas nº 1 (v) b e 11, a Com-
panhia transferiu seus direitos creditórios para fins de constituição dos ativos 
do Rio Formoso II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-
-Padronizados Multisetorial NP. Os ativos apresentados nas demonstrações 
financeiras deste fundo, na qual a Companhia detém 90,81% de cotas não 
estão apresentados a valor de mercado conforme regras e procedimentos 
definidos pela Administradora (Intrader Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda.), aceitos pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários aplicáveis aos fundos de investimentos em direitos cre-
ditórios. Adiantamento para futuro aumento de capital: Conforme nota 
explicativa nº 20, a Companhia registrou na rubrica adiantamento para 
futuro aumento de capital, o montante de R$ 220 milhões, por parte de sua 
controladora Nova Engevix Participações S.A.. No entanto, tal registro não 
está suportado por documentação hábil e comprobatória que pudesse veri-
ficar tal obrigação. Dessa forma, o ativo e o patrimônio líquido está apresen-
tado a maior em R$ 220 milhões. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação a 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 audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. Ênfase – Garantias: Conforme nota explicativa nº 26 c, a Compa-
nhia é garantidor solidário, juntamente com a Nova Engevix Participações 
S.A., em operações de crédito bancário da Ecovix-Engevix Construções 
Oceânicas S.A. (empresa do grupo). Em 16 de dezembro de 2016, a Ecovix 
protocolou o pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cívil da Comarca de 
Rio Grande após um processo de reestruturação financeira e operacional 
em função da rescisão por parte da Petrobrás dos contratos EPC’s 
3500.0000001.10.2 (Guara BV) e 3900.0000001.10.2 (Tupi BV) relativos à 
construção de oito cascos para as plataformas de petróleo. Ênfase – Ope-
ração “Lava Jato” Conforme mencionado na nota explicativa nº 29, a Com-
panhia está sendo investigada na “Operação Lava Jato”. A Companhia ofe-
receu em garantia o montante de R$ 153 milhões, por meio de bloqueio de 
bens imóveis e ações da Companhia detidas pela holding Nova Engevix 
Participações S.A., e os pagamentos efetuados a prestadores de serviços 
como suspeitos desta operação foram levantados e serão considerados 
passíveis de tributação. As investigações continuam em andamento e, por-

tanto, outros fatos poderão vir a ser conhecidos. Nossa opinião não está 
ressalvada em função desse assunto. A Companhia também é alvo de 
investigação na operação Pripyat, desdobramento da 16ª fase da Operação 
Lava Jato, a Radioatividade, deflagrada em julho de 2016 referente à obra 
da Usina de Angra 3. As investigações continuam em andamento e, por-
tanto, outros fatos poderão vir a ser conhecidos. Nossa opinião não está 
ressalvada em função desse assunto. Ênfase – Auditoria do ano anterior: 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 
2015 foram por nós auditada e emitimos relatório de auditoria com ressal-
vas, datado em 18 de julho de 2016, referentes a realização de créditos tri-
butários e compensação de saldos ativos e passivos conforme ressalvas 
descritas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e pelos possí-
veis efeitos pela não obtenção de respostas de circularização de assessores 
jurídicos contratados pela Companhia. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções 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 da Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel 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 reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia. 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 man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Barueri, 21 de abril de 2017. Unity Auditores Independentes – 
CRC 2SP 026.236; Edison Ryu Ishikura – Contador CRC 1SP 200.894/O-0
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de Compliance. – Dirimir controvérsias; – Rever os parâmetros de riscos 
e controles; – Estabelecer periodicidade para reuniões e registro em atas; 
– Avaliar metodologias de Controle Interno e Compliance. O Comitê Inde-
pendente deCompliance encontra-se periodicamente em reuniões onde 
são tratados assuntos inerentes ao Programa de Integridade, por exemplo: 
1 – Os processos da(s) EMPRESA(s) e do(s) CONTRATO(s); 2 – A manu-
tenção da implantação do Programa de Integridade obedecendo os requi-
sitos da Lei 12.846/13 regulamentada pelo Decreto 8.420/15 quanto aos 
seus dezesseis parâmetros. Depois da crise instaurada em 2014, o Grupo 

ENGEVIX, sob um Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segu-
rança e Saúde Ocupacional, denominado SIG e Certificado, INMETRO e 
IQNet, pela FCAV – Fundação Carlos Alberto Vanzolini, sob a ótica da ISO 
– Internacional Standard Organization, validado pela ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, implantado e melhorado ao longo de 15 
anos incluindo conscientização dos colaboradores e principalmente engaja-
mento dos gestores, apresentou e defendeu em Abril e Julho de 2015: Pro-
cesso nº 00190.025829/2014-39, o seu Sistema de Gestão de Compliance 
ao CGU – Controladoria Geral da União.

Essa foi a principal con-
clusão de uma pesquisa 
realizada por especia-

listas do Instituto Neurologico 
Mediterraneo de Pozzilli (Irccs 
Neuromed) em colaboração 
com o Instituto Superior de 
Saúde e com o Istituto Der-
mopatico dell’Immacolata de 
Roma (IDI), conduzida por 
George Pounis, do Neuromed, 
e publicada na revista “Interna-
tional Journal of Cancer”. 

Os pesquisadores italianos 
estudaram o consumo de café 
de cerca de 7 mil homens re-
sidentes da região do Molise e 
que participam do projeto epi-
demiológico Moli-sani. “Anali-
sando os costumes relativos ao 
consumo de café e os casos de 
câncer de próstata registrados 
na amostra, pudemos evidenciar uma diminuição do risco, de 
53%, nas [pessoas] que bebiam mais de três taças por dia”, 
disse Pounis. Já na segunda parte do estudo, os pesquisadores 

testaram as ações dos extratos de café com ou sem cafeína nas 
células de tumores em proveta. 

Os primeiros mostraram a capacidade de reduzir signifi cante-
mente o crescimento das células cancerígenas e a capacidade 

Café pode diminuir risco de 
câncer de próstata, diz estudo

O café, melhor se não for descafeinado, pode representar uma arma na ajuda da prevenção do câncer de próstata. 
De acordo com um estudo italiano, três xícaras da bebida por dia, principalmente se for preparada ‘a la italiana’, 
pode reduzir em mais de 50% o risco deste tumor

Os pesquisadores italianos estudaram o consumo de café de cerca de 7 mil homens residentes da 

região do Molise e que participam do projeto epidemiológico Moli-sani.
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de se formar uma metástase. O efeito do café em grande parte 
desaparece com o descafeinado, sinal que o efeito benéfi co 
observado é muito provavelmente devido à cafeína em si mais 
do que a outras substâncias contidas na bebida. “O nosso es-
tudo indica que os consumidores habituais de café que bebem 
mais de três taças por dia têm menores probabilidades de ter 
tumores na próstata; naturalmente é bom que os excessos que 
podem ter efeitos negativos de outro tipo sejam evitados”, 
afi rmou Francesco Facchiano, um dos estudiosos envolvidos 
na pesquisa. 

Já a italiana Licia Iacoviello, outra pesquisadora do estudo 
disse que também é necessário levar em conta que a pesquisa se 
relaciona “com uma população 
que bebe o café rigorosamente 
a la italiana, ou seja, com alta 
pressão e com a temperatura 
da água muito elevada” e que 
“este método, diferente dos 
seguidos em outras áreas do 
mundo, pode determinar uma 
maior concentração de subs-
tâncias bioativas”

Em 1991, o café foi incluído 
em uma lista em que aparecia 
como “provável causador” 
de câncer de bexiga. Porém 
agora, após analisar cerca de 
500 estudos publicados nos 
últimos 25 anos sobre a bebida, 
os especialistas afi rmaram que 
não existe qualquer evidência 
da relação entre o câncer de 
bexiga - ou qualquer outro tipo 
de tumor - e o amado cafezinho. 
Na realidade, com essa revisão 
de estudos, os especialistas 
chegaram à conclusão que o 
café protege contra duas formas 
de tumores: aquele que atinge 
o fígado e outro que atinge o 
útero (ANSA/COM ANSA).

Rio - A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) suspendeu 
nesta quarta-feira, 26, as ati-
vidades da Astroinvest por 
atuação irregular no mercado 
de capitais. O portal oferece 
análises de cenários e reco-
mendações de investimento 
com base na astrologia fi nan-
ceira e empresarial.

“O portal Astroinvest ofere-
ce aos assinantes, baseado nos 
ciclos e movimentos astrológi-
cos, os dias ideais para com-
pras e vendas, planejamento, 
novos investimentos, os tipo 
de setores em alta nas bolsas, 
os dias de viradas e momentos 
ideais para abrir um novo ne-
gócio, bem como as melhores 
oportunidades de ganhos e 
muito mais”, diz o site.

Na página está disponível 
um calendário lunar. Segundo 
a Astroinvest, as fases da lua 
indicam os melhores momen-
tos para iniciar, planejar, con-
tinuar ou terminar negócios e 
investimentos.

Com a ajuda dos astros, a 
empresa traçava tendências 
de papéis do Índice Bovespa, 
para commoditties como 
dólar, boi gordo e milho. De 
acordo com a CVM, o CEO da 
Astroinvest, Maurício Divisati 
Otaviani Bernis, não está auto-
rizado a exercer atividade de 
análise de valores mobiliários, 
porque não tem autorização 
prévia da autarquia. Diante 
disso, determinou a imediata 

CVM barra atuação de 
site especializado em 
‘astrologia fi nanceira’

suspensão de qualquer oferta 
desses serviços.

Caso não cumpra a de-
terminação, Bernis ficará 
sujeito à aplicação de multa 
cominatória diária individual 
no valor de R$ 5 mil, sem 
prejuízo da responsabilidade 
pelas infrações já cometidas 
anteriormente. De acordo com 
o portal, ao longo dos últimos 
25 anos Bernis já atendeu mais 
de 600 empresas e cerca de 10 
mil pessoas em processos de 
tomadas de decisões (AE).
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