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continua …

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro Em milhares de reais Demonstrações do Resultado 
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

Ativo Nota 2017 2016
Circulante 343.789 315.363
Caixa e equivalentes de caixa 6 1.582 3.660
Contas a receber de clientes 7 77.597 138.495
Tributos a compensar 8 77.016 77.715
Prejuízo fiscal a compensar 9 30.706 20.352
Conta corrente entre empresas 11 154.596 70.000
Consórcios 19 2.127 –
Outros ativos 165 5.141

Não circulante 292.651 571.329
Conta corrente entre empresas 11 88.818 341.864
Tributos diferidos 10 183.871 214.030
Depósitos judiciais 19.962 15.435

934.918 937.745
Investimentos 12 919.106 919.267
Imobilizado, líquido 13 12.701 14.850
Intangível 14 3.111 3.628

Total do ativo 1.571.358 1.824.437

Passivo e patrimônio líquido Nota 2017 2016
Circulante 203.383 208.799
Empréstimos e financiamentos 15 136.441 127.079
Fornecedores 18.726 29.608
Obrigações sociais e trabalhistas 16 24.228 25.592
Obrigações tributárias 17 23.988 18.576
Consórcios 18 – 6.067
Outros passivos – 1.877

Não circulante 156.594 372.375
Empréstimos e financiamentos 15 8.450 7.868
Conta corrente entre empresas 11 96.280 320.694
Obrigações tributárias 17 28.446 12.027
Provisões para contingências 19 23.031 31.385
Provisão para perda em investimentos 12 387 381
Outros passivos – 20
Patrimônio Líquido 20 1.211.381 1.243.263
Capital social 564.000 564.000
Ágio na subscrição de ações 908.853 908.853
Ajuste de avaliação patrimonial 11.234 11.036
Prejuízos acumulados (492.706) (460.626)
Adiantamento para futuro aumento de capital 220.000 220.000
Total do passivo e patrimônio líquido 1.571.358 1.824.437

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 2017 2016
Receita bruta de serviços prestados 115.811 153.030
Impostos incidentes sobre receitas de serviços (13.602) (16.750)
Receita operacional líquida 21 102.209 136.280
Custos operacionais 22 (64.206) (107.510)
Lucro bruto 38.003 28.770
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 23 (33.177) (77.274)
Equivalência patrimonial 12 (1.109) 1.046
Amortização/depreciação (2.824) (5.462)
Outras receitas (despesas) operacionais 16.516 (52)
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro 17.409 (52.972)

Receitas financeiras 24 6.838 7.327
Despesas financeiras 24 (50.552) (57.172)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (26.305) (102.817)
IR e contribuição social – corrente 25 (2.491) –
IR e contribuição social – diferido 25 (4.029) –
Prejuízo líquido do exercício (32.825) (102.817)
Quantidade de ações integralizadas 101.448.845 101.448.845
Prejuízo líquido por ação (em R$) (0,32) (1,01)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

2017 2016
Prejuízo líquido do exercício (32.825) (102.817)
Outros resultados abrangentes a serem – –
Ajuste de conversão do exercício 198 (1.852)
Total do resultado abrangente do exercício (32.627) (104.669)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Capital 
subscrito

Agio na 
subscrição 

de ações

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Prejuízos 

acumulados

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 564.000 – 12.888 (356.851) 220.000 440.037
Prejuízo líquido do exercício – – – (102.817) – (102.817)
Ajuste de conversão de investimentos no exterior – – (1.852) – – (1.852)
Total do resultado do exercício – – (1.852) (102.817) – (104.669)
Ágio na subscrição de capital – 908.853 – – – 908.853
Ajuste de exercícios anteriores – – – (958) – (958)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 564.000 908.853 11.036 (460.626) 220.000 1.243.263
Prejuízo líquido do exercício – – – (32.825) – (32.825)
Ajuste de conversão de investimentos no exterior – – 198 – – 198
Total do resultado do exercício – – 198 (32.825) – (32.627)
Ajuste de exercícios anteriores – – – 745 – 745
Saldos em 31 de dezembro de 2017 564.000 908.853 11.234 (492.706) 220.000 1.211.381

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (32.825) (102.817)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 1.915 5.462
Juros sobre empréstimos e financiamentos 7.421 19.075
Equivalência patrimonial 1.110 (1.046)
Provisões para contingências (8.354) 12.128
Resultado da venda de imobilizado 664 553
Ajuste de conversão patrimonial 198 (1.852)
Ajuste de exercícios anteriores 745 (958)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de cliente 60.898 (13.367)
Estoques – 3.069
Tributos a compensar 699 51.855
Consorcio (8.194) (1.391)
Depósitos judiciais (4.527) (6.081)
Prejuízo fiscal a compensar (10.354) –
Tributos diferidos 30.159 –
Outros ativos 4.976 (52.596)
Fornecedores (10.882) (19.091)
Obrigações tributárias 21.831 (16.135)
Obrigações sociais e trabalhistas (1.364) (9.630)
Conta corrente entre empresas (55.964) 133.758
Outros passivos (1.897) (5.800)
Caixa proveniente nas atividades operacionais (3.745) (4.864)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em controladas (943) (906.251)
Ágio na subscrição de ações – 908.853
Aquisição de bens do imobilizado e intangível (2) (490)
Receita com vendas de imobilizado 89 1.255
Caixa aplicado nas atividades de investimentos (856) 3.367
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos (2.402) (5.768)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (2.110) (812)
Captação de empréstimos e financiamentos 7.035 –
Caixa líquido proveniente nas atividades de 
financiamentos 2.523 (6.580)

Redução de caixa e equivalentes de caixa (2.078) (8.077)
No início do exercício 3.660 11.737
No fim do exercício 1.582 3.660
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (2.078) (8.077)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional – (i) Objetivo social: A Engevix Engenharia e 
Projetos S.A., (“Engevix” ou “Companhia”), com sede social na Alameda 
Araguaia, nº 3.571, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, foi cons-
tituída em 09/03/1965 e tem como objeto social e atividade preponderante 
a prestação de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral 
nos setores de energia elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico 
e indústrias de base, sendo responsável pela elaboração de projetos, inte-
gração e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem 
industrial em geral e a participação em outras sociedades empresariais ou 
civis. A Companhia possui como controlador final a Nova Engevix Partici-
pações S.A., e atua de maneira integrada com as diversas empresas do 
grupo na prospecção, desenvolvimento, implantação e operação de novos 
negócios ligados aos seguimentos de construção civil, óleo e gás e gera-
ção de energia. As atividades envolvem o constante desenvolvimento de 
novos projetos. As operações da Engevix são conduzidas no contexto de um 
conjunto de empresas que atuam integradamente, e certas operações têm 
a coparticipação ou a intermediação de partes relacionadas. O benefício 
dessas operações e os custos da estrutura operacional e administrativa, 
observada a praticabilidade da atribuição, são absorvidos em conjunto ou 
individualmente. (ii) Entidades controladas e controladas em conjunto 
pela Engevix: A Companhia possui participações societárias em empresas 
controladas, as quais estão apresentadas e registradas na rubrica de “Inves-
timentos”. Segue abaixo a composição dessas participações societárias:

Participação 
societária (%)

Empresas 2017 2016
Engevix Mexicana S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100 100
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia S.A.S (a) 100 –
Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos 
Créditorios Não-Padronizados Multissetorial NP (b) 90,81 90,81

(a) Em 15/03/2017, a Companhia, através do contrato de cessão de ações 
adquiriu 100% das ações da Companhia Cabrera Estudio Ledal S.A.S. 
que posteriormente passou a ser denominada Engevix Colombia S.A.S, 
sediada na cidade de Bogotá D.C. (b) Em 24/08/2016, a Companhia subs-
creveu junto ao emissor Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direi-
tos Creditórios Não Padronizados Multissetorial NP, os direitos creditórios 
do: procedimento arbitral nº 79/2014/SEC3 em trâmite perante o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá como parte 
requerente o Consórcio Rnest O. C. Edificações; dos processos nº 1014321-
57.2013.8.24.0023 e 0896149-59.2013.8.24.0023 junto a 2ª Vara Cível da 
Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais Elétricas S/A – ELETRO-
SUL; do processo nº 0333444-48.2014.8.24.0023 junto a 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais Elétricas S/A 
– ELETROSUL; do processo nº 0851684-62.2013.8.24.0023 junto a 1ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis-SC – contra a Centrais 
Elétricas S/A – ELETROSUL; do processo nº 00459115-88.2014.8.19.0001 
junto a 48ª Vara Cível da Comarca do Rio de janeiro-RJ; e do processo nº 
0002250-92.2015.8.19.0018 junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Macaé-
-RJ. O montante de valores envolvidos totaliza R$ 1.000.658. Os direitos 
creditórios são compostos conforme demonstrados abaixo: 

Cliente Valor da Causa
Valor corrigido até 

outubro de 2017
Petróleo Brasileiro S.A. 181.528 200.967
Petróleo Brasileiro S.A. 666.948 666.948
Furnas Centrais Elétricas S.A. 24.949 32.850
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 6.118 10.449
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 3.402 5.546
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 6.328 10.393
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 54.887 73.505

944.160 1.000.658
(iii) Participação em consórcios A Companhia participa do desenvolvi-
mento de empreendimentos e obras em conjunto com outros parceiros de 
negócio, mediante a formação de consórcios. A estrutura de administra-
ção desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na 
empresa líder, ou em estrutura própria, constituída para esta finalidade. Em 
ambos os casos sob a monitoria da empresa líder, que também acompa-
nha o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, a empresa líder 
do consórcio tem a responsabilidade de assegurar que as aplicações de 
recursos necessários sejam feitas e alocadas de acordo com o planejado. 
As origens e aplicações de recursos dos consórcios estão refletidas nos 
saldos de ativos e passivos, respeitando os respectivos percentuais de par-
ticipação. Os ativos, passivos, ganhos e perdas decorrentes da participação 
da Companhia em consórcios, nos quais o controle é compartilhado, são 
reconhecidos, linha a linha, na proporção das participações da Companhia. 
Os valores referentes aos seus aportes financeiros são demonstrados no 
ativo quando superiores aos seus saldos de participação, caso contrário são 
apresentados no passivo. Os saldos contábeis dos consórcios são inclusos 
nas demonstrações financeiras da Companhia por meio de consolidação 
proporcional com as eliminações das transações intercompany. As práticas 
contábeis dos consórcios estão em linha com as adotadas pela Companhia. 
Os principais consórcios com participação da Companhia são: 

Participação 
(%)

Consórcios 2017 2016
Consórcio Construtor São Domingos 99,99 99,99
Consórcio Rnest O. C Edificações 99 99
Consórcio Integração 50 50
Consórcio Engevix – UFC Supervisor Metrô – Salvador 60 60
Consorcio Supervisor Tamoios ET 65 65
Consórcio Ferroviário EA 60 60
Consórcio Construtor MGE – CCM 50 50
Consórcio Construtor Minuano 50 50
Consórcio Integradora URC – Engevix/Niplan/NM 38 38
Consórcio Encalso- Engevix- Kallas 40 40
Consórcio Rodobahia Construction 30 30
Consórcio SPE-UDAV 20 20
Consórcio Gestor Edificações Bahia 70 70
Consórcio Linha 13 – EE 70 70
Consórcio Gestor Manejo de Águas Bahia 70 70
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das princi-
pais práticas contábeis – 2.1 Base de apresentação: a. Resumo das 
principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente na Companhia, 
nas empresas controladas e nos consórcios ao qual possuem participação 
para os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
b. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras requerem o uso de 
certas estimativas contábeis e o julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As princi-
pais áreas, bem como as premissas e estimativas significativas estão apre-
sentadas na nota explicativa nº 3. c. Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exce-
ção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado, os quais foram reconhecidos pelo valor justo. 2.2. Conversão de 
moeda estrangeira: a. Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações financeiras: Essas demonstrações financeiras são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas estão em milhares de Real e foram arredondadas 
para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Tran-
sações em moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são 
convertidas para as respectivas moedas funcionais da Companhia utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das con-
tas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos 
balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liqui-
dação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do 
exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. 
c. Empresas controladas com moeda funcional diferente da Compa-
nhia: As movimentações de ativos e passivos de operações no exterior são 
convertidas para Real à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da 
taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço 
patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de 
cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes des-
sas conversões são apresentados sob a rubrica “Ajuste de Avaliação Patri-
monial” no patrimônio líquido. 2.3. Instrumentos financeiros: (i) Ativos 
financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber caixa ou 
ativos financeiros de contratos nos quais são parte. Ativos financeiros são 
desreconhecidos quando os direitos de receber fluxo de caixa do ativo finan-
ceiro expiram ou foram transferidos substancialmente todos os riscos e 
benefícios para terceiros, ou não transfere e reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o 
ativo. Reconhecimento inicial e mensuração: Os ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, são classificados como: mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos e 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e os custos de transação 
debitados ao resultado do exercício. Os empréstimos e recebíveis são con-
tabilizados pelo custo amortizado. As compras ou vendas de ativos financei-
ros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo definido por regula-
mento ou convenção no mercado (negociações em condições normais) são 
reconhecidas na data da negociação, isto é, na data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros da Com-
panhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes 
e contas a receber de partes relacionadas. Mensuração subsequente: Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para nego-
ciação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 
Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principal-
mente, para fins de venda no curto prazo. Os custos da transação são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. Empréstimos e recebíveis: Os 
empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com paga-
mentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de 
qualquer custo de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são mantidos pelo custo amortizado utilizando o 
método dos juros efetivos. São apresentados como ativo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emis-
são do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Ativos 
financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para 
venda são aqueles ativos financeiros não derivativos que são designados 
como disponíveis para venda ou que não são classificados em nenhuma das 
categorias anteriores. As variações no valor justo de títulos monetários, 
denominados em moeda estrangeira e classificados como disponíveis para 
venda, são divididas entre as diferenças de conversão resultantes das varia-
ções no custo amortizado do título e outras variações no valor contábil do 
título. As variações cambiais de títulos monetários são reconhecidas no 
resultado. As variações cambiais de títulos não monetários são reconheci-
das no patrimônio. As variações no valor justo de títulos monetários e não 
monetários, classificados como disponíveis para venda, são reconhecidas 
no patrimônio. Quando os títulos classificados como disponíveis para venda 
são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados do valor 
justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resul-
tado como “Receitas e despesas financeiras”. Os juros de títulos disponíveis 
para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconheci-
dos na demonstração do resultado como parte de outras receitas. Desreco-
nhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro é desreconhecido 
(baixado) quando, e apenas quando: • os direitos de receber fluxos de caixa 
de ativo financeiro expiram; • a Companhia transfere os direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo financeiro; • a Companhia transfere substancial-
mente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou • a Companhia não 
transfere nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos 
ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Redução do valor recupe-
rável de ativos financeiros: A Companhia avalia na data de cada balanço 
se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo ou grupo de ativos 

financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável. A redu-
ção do valor recuperável de um ativo ou grupo de ativos financeiros é consi-
derada apenas, e tão somente, se houver evidências objetivas resultantes 
de um ou mais eventos ocorridos que tenham ocorrido depois do reconheci-
mento inicial do ativo, e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do 
ativo ou grupo de ativos financeiros, os quais podem ser estimados com 
segurança. O valor da redução é mensurado como a diferença entre o valor 
contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descon-
tados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contá-
bil do ativo é reduzido por meio do uso de uma provisão, e o valor da perda 
é reconhecido na demonstração do resultado do exercício. A receita de juros 
é registrada nas demonstrações financeiras como parte das receitas finan-
ceiras. No caso de empréstimos ou investimentos mantidos até o venci-
mento com taxa de juros variável, a Companhia mensura a não recuperação 
com base no valor justo do instrumento adotando um preço de mercado 
observável. Se, em período subsequente, o valor da perda por não recupe-
ração se reduzir e a redução puder ser associada objetivamente a um 
evento ocorrido após o reconhecimento da provisão (tal como uma melhora 
da classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por desvalori-
zação reconhecida anteriormente é reconhecida na demonstração do resul-
tado do exercício. Se uma baixa for recuperada posteriormente, a recupera-
ção é também reconhecida na demonstração do resultado do exercício. (ii) 
Passivos financeiros: A Companhia define a classificação de seus passi-
vos financeiros quando do reconhecimento inicial. Todos os passivos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de emprés-
timos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente 
relacionado. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores, 
empréstimos e financiamentos. Mensuração subsequente: Após o reco-
nhecimento inicial, a Companhia deve mensurar todos os passivos financei-
ros pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos. Os ganhos e 
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício 
quando da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção segundo o método da taxa de juros efetiva. Desreconhecimento de 
passivos financeiros: Um passivo financeiro é desreconhecido (baixado) 
quando a obrigação for retirada, cancelada ou expirada. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, mediante ter-
mos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 
substancialmente alterados, tal substituição ou alteração é tratada como 
baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, e a dife-
rença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado do 
exercício. (iii) Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passi-
vos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas demonstra-
ções financeiras se, e somente se, houver um direito legal corrente e execu-
tável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de 
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em 
conta corrente movimento, aplicações financeiras pós-fixadas resgatáveis a 
qualquer momento, com risco insignificante de mudança de seu valor de 
mercado e sem penalidades. As aplicações financeiras são registradas ao 
valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até 
as datas de encerramento. 2.5. Contas a receber de clientes: O contas a 
receber é composto por valores efetivos faturados e por serviços executados 
a faturar referentes às medições realizadas e aprovadas pelos entes contra-
tantes até a data do balanço. O faturamento é registrado pelo valor bruto, 
incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade tributária da 
Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados 
créditos tributários. Os serviços executados a faturar referem-se às medi-
ções de projetos que serão faturadas mediante emissão futura das notas 
fiscais e são registradas pelo seu valor a ser faturado, incluindo os respecti-
vos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos 
os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. 
2.6. Depósito judicial: Os valores do depósito judicial referem-se a quantias 
depositadas e mantidas em juízo até a resolução das questões legais rela-
cionadas. 2.7. Investimentos em controladas: Os investimentos em 
empresas controladas são registrados e avaliados pelo método de equiva-
lência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 
despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, 
ganhos não realizados entre a Companhia e suas controladas são elimina-
dos, quando aplicável, na medida da participação da Companhia; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça 
evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando 
necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garan-
tir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Quando a parti-
cipação da Companhia nas perdas acumuladas das controladas iguala ou 
ultrapassa o valor do investimento, não são reconhecidas perdas adicionais, 
a menos que tenha assumido obrigações ou efetuado pagamentos em 
nome dessas sociedades. Nestes casos, a participação nas perdas acumu-
ladas é registrada na conta “Provisão para perdas em investimento”. Contro-
ladas em conjunto são aquelas nas quais o controle é exercido conjunta-
mente pela Companhia e por um ou mais sócios, situação em que as deci-
sões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às 
atividades da entidade requerem a aprovação de todas as partes que com-
partilham o controle. Os investimentos em empresas com controle compar-
tilhado são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial, desde a 
data em que o controle conjunto é adquirido ou constituído. 2.8. Ágio: O ágio 
é mensurado ao custo, deduzidas de eventuais perdas por não recuperação. 
2.9. Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. Ganhos e per-
das, quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor con-
tábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas 
(despesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciá-
vel, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido 
do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no 
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um 
item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de con-
sumo de benefícios econômicos incorporados no ativo. 2.10. Arrendamen-
tos: Ativos mantidos pela Companhia sob arrendamentos que transferem 
substancialmente para a Companhia os riscos e benefícios de propriedade 
inerentes à propriedade de um ativo. Os ativos são reconhecidos pelo valor 
justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato, 
dos dois o menor. Os encargos financeiros são apropriados ao resultado ao 
longo do contrato, e são depreciados pelas taxas aplicáveis. 2.11. Intangí-
vel: Ativo intangível refere-se aos gastos com a implantação do ERP e 
licença de uso de software com vida útil definido e mensurado pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas. Amortização é calculada sobre o 
custo do ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. 
E, é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes 
estão disponíveis para uso. As vidas úteis estimadas para os períodos cor-
rentes e comparativos são de 5 anos. 2.12. Redução ao valor recuperável 
– Impairment: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Compa-
nhia, imobilizado e intangível, são revistos a cada data de apresentação das 
demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa 
é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao 
avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são desconta-
dos aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de 
impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para a finali-
dade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados 
individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que gera 
entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes 
dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade gera-
dora de caixa ou UGC”). Uma perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua unidade geradora de 
caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável reconhecidas em 
períodos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quais-
quer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais 
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas 
estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
2.13. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transa-
ção incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amorti-
zado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da 
taxa de juros efetiva. 2.14. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento presente ou passado, e se a Companhia tem uma 
obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, 
e provável de um recurso econômico exigido para liquidar a obrigação. 2.15. 
Benefícios a empregados e dirigentes: A Companhia não mantém planos 
de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de aposentadoria 
ou de benefícios para os empregados e dirigentes pós sua saída. Adicional-
mente, também não mantêm plano de benefícios a dirigentes e empregados 
na forma de planos de bônus ou de participação nos lucros, exceto os pre-
vistos em leis. 2.16. Receita operacional: (i) Serviços: A receita de servi-
ços prestados é reconhecida no resultado com base nas medições do ser-
viço contratado na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os 
serviços prestados são validados pelas medições realizadas e devidamente 
aprovadas pelo ente contratante. (ii) Contratos de construção: A receita do 
contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de varia-
ções decorrentes de solicitações adicionais, dos pagamentos de incentivo 
contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em receita 
e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um 
contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita 
do contrato é reconhecida no resultado na medida do avanço físico de con-
clusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando incorri-
das, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do contrato 
futuro. O avanço físico para conclusão é avaliado pela referência do levanta-
mento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato de 
construção não pode ser medido de maneira confiável, a receita do contrato 
é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que os 
custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são 
reconhecidas imediatamente no resultado. (iii) Venda de bens: A receita 
operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional 
é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e bene-
fícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferi-
dos para o comprador e desde que não haja envolvimento contínuo com os 
bens vendidos, e que seu valor possa ser mensurado de maneira confiável. 
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser 
mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como 
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 
O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia depen-
dendo das condições individuais do contrato de venda. (iv) Receitas e des-
pesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
sobre fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis para venda) 
e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através 
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas 
com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das 
provisões, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável 
(impairment) reconhecidas nos ativos financeiros. 2.17. Imposto de renda e 
contribuição social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contri-
buição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de 
renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a 
menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou subs-
tantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
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financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contá-
beis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto 
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que 
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ati-
vos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo 
de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponí-
veis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contri-
buição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzi-
dos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3. Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de 
incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste sig-
nificativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício finan-
ceiro são: a. Impairment de ativos financeiros: O impaiment de ativos 
financeiros é calculado com base nas perdas avaliadas como prováveis na 
realização dos saldos de contas a receber e outros ativos financeiros. As 
despesas com a constituição do impairment de ativos financeiros são regis-
tradas na rubrica “Despesas operacionais” na demonstração do resultado. b. 
Custos orçados: Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorri-
dos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regu-
larmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base 
nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo com a 
prática contábil descrita na nota nº 2.16 (ii). c. Provisões para riscos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas: A Companhia está sujeita no curso normal de 
processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tribu-
tária, trabalhista, ambiental e societária, dentre outras. Dependendo do 
objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administra-
tivos que sejam movidos contra a Companhia, poderão ser adversamente 
afetados, independentemente do respectivo resultado final. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hie-
rarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avalia-
ção dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifi-
cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 4. Gerencia-
mento de risco financeiro – a. Considerações gerais: A Companhia par-
ticipa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, 
adiantamento de clientes, outras contas a pagar, fornecedores, adianta-
mento a fornecedores e empréstimos e financiamentos, com o objetivo de 
administrar a disponibilidade financeira de suas operações. b. Gerencia-
mento de riscos: A Companhia está exposta a riscos de liquidez, em vir-
tude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessi-
dades operacionais, a riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas 
de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibilidade de inadimple-
mento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A 
Companhia adota procedimentos de gestão de riscos de liquidez, de mer-
cado e de crédito, através de mecanismos financeiros que buscam minimi-
zar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabi-
lidade dos contratos e do seu patrimônio. c. Risco de crédito: O risco de 
crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obriga-
ções contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. As 
operações que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito 
residem, principalmente, nas contas correntes bancárias e aplicações finan-
ceiras, onde a Companhia fica exposta ao risco da instituição financeira 
envolvida. A Companhia considera baixo o risco de crédito das operações 
que mantém em instituições financeiras com as quais opera, que são consi-
deradas pelo mercado como de primeira linha. O risco de crédito em relação 
às contas a receber, e adiantamentos é minimizado, substancialmente, em 
função do porte financeiro das empresas para as quais são prestados os 
serviços. Adicionalmente, monitora-se continuamente a posição de seus 
recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, 
objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, constitui-se 
provisão para créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadimplen-
tes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. 
Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros 
representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do 
crédito na data das demonstrações financeiras foi:

Nota 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 6 1.582 3.660
Contas a receber de clientes 7 77.597 138.495
Conta corrente entre empresas – ativo 11 243.414 411.864
Conta corrente entre empresas – passivo 11 (96.280) (320.694)

226.313 233.325
d. Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de liquidez implica manter 
caixa e aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários suficientes, bem 
como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compro-
missadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração 
monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o fluxo de caixa 
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A previsão de 
fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada 
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os 
limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para 
atendimento às necessidades operacionais do negócio. A Companhia não 
possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demons-

trações financeiras de dezembro de 2017 e de 2016, assim como não rea-
lizou operações com derivativos financeiros. e. Risco de taxas de juros: O 
risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da 
Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições 
a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. As aplica-
ções financeiras e os empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo 
CDI pós-fixado, conforme contratos firmados com as instituições financeiras 
e por meio de negociações de valores mobiliários com investidores desse 
mercado. 5. Novas normas, alterações e interpretações – Os pronuncia-
mentos e as interpretações contábeis abaixo, emitidos até 31/12/2017 pelo 
International Accounting Standards Board – IASB, não foram aplicados ante-
cipadamente pela Companhia nas demonstrações financeiras para o exer-
cício findo em 31/12/2017. Os mesmos serão implementados à medida que 
sua aplicação se torne obrigatória. IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: 
Esta norma aborda um novo requerimento para classificação e mensuração 
de ativos financeiros, pelo custo amortizado ou valor justo, relacionado ao 
modelo de negócios da entidade e das características de seus fluxos de 
caixa contratuais. A norma requer também a adoção de apenas um método 
para determinação de perdas no valor recuperável dos ativos. Com relação 
aos passivos financeiros, a norma mantém a maioria das exigências do IAS 
39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A principal 
alteração está relacionada aos casos em que o valor da variação no valor 
justo atribuível a mudanças no risco de crédito da própria entidade passará 
a ser reconhecido como outros resultados abrangentes e não na demonstra-
ção de resultados, de acordo com determinados critérios. A norma é aplicá-
vel a partir de 01/01/2018 e a Companhia está avaliando efeitos que vai ter 
nas demonstrações financeiras e nas suas divulgações. IFRS 15 – Receita 
de Contratos com Clientes: Esta norma aborda o reconhecimento do mon-
tante da receita refletindo a contraprestação que a Companhia espera rece-
ber em troca do controle dos bens ou serviços. A nova norma irá substituir a 
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que 
existe atualmente nas IFRS. A norma é aplicável a partir de 01/01/2018 e a 
Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas demonstrações financei-
ras e nas suas divulgações.  
6. Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Conta movimento 511 1.866
Aplicações financeiras 1.071 1.794

1.582 3.660
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se substancialmente a operações compromissadas e fundos de 
renda fixa, remunerados a taxa média de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI). A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros 
e a consideração sobre a análise de sensibilidade para ativos e passivos 
financeiros estão divulgadas na nota explicativa nº 27. 
7. Contas a receber de clientes 2017 2016
Serviços faturados 69.172 127.275
No exterior 867 3.289
Serviços executados a faturar (i) 7.558 7.931

77.597 138.495
(i) Os serviços a faturar referem-se às prestações de serviços de projetos 
e consultoria, as quais foram registradas de acordo com o critério contábil 
descrito na nota explicativa nº 2.16 (i).
8. Tributos a compensar 2017 2016
CSLL a compensar 38.413 22.716
IRPJ a compensar 13.537 14.732
IRRF a compensar 3.567 23.877
INSS a compensar 9.197 6.529
PIS/COFINS a compensar 8.305 5.982
ISS a compensar 2.663 2.595
ICMS a compensar 1.334 1.284

77.016 77.715
9. Prejuízo fiscal a compensar – Refere-se a utilização do crédito tributá-
rio relativo ao prejuízo fiscal e saldo negativo da contribuição social sobre 
o lucro líquido do parcelamento especial sancionado pelo governo federal 
(PRT e PERT). Programa de regularização tributária (PRT), instituída pela 
Medida Provisória nº 766/17 e regulamentada pela Receita Federal do Brasil 
pela Instrução Normativa nº 1.687/17, trouxe as diretrizes para a quitação 
de eventuais débitos tributários no âmbito da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a utilização inclusive de pre-
juízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. 
Programa especial de regularização tributária (PERT), instituída pela 
Medida Provisória nº 783/17 e alterada pela Medida Provisória nº 807/17 e 
regulamentada pela Receita Federal do Brasil pela Instrução Normativa nº 
1.711/17 e alterada pela Instrução Normativa nº 1.754/17, trouxe as diretri-
zes para a quitação de eventuais débitos tributários no âmbito da Receita 
Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a utili-
zação inclusive de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social 
sobre o lucro líquido. 
10. Tributos diferidos – Ativo 2017 2016
IRPJ diferido 123.533 172.340
CSLL diferido 60.338 62.042

183.871 234.382
Circulante – 20.352
Não circulante 183.871 214.030
O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos preju-
ízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social 
está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis. As premissas para cons-
tituição desses créditos consideraram os históricos de lucros fiscais e as 
expectativas de auferir lucros fiscais nos próximos exercícios, fundamen-
tados por estudos técnicos que evidenciam como provável a obtenção de 
lucros tributáveis futuros. 11. Conta corrente – Os principais saldos de 
ativos e passivos, assim como as transações que afetam o resultado do 
exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de tran-
sações da Companhia com empresas do mesmo grupo de controle e partes 
relacionadas, como segue: 

 Saldos
Cliente Conta Corrente – Ativo Fornecedores Conta Corrente – Passivo

Empresas 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Engevix Construções, Engenharia e Montagens S.A. 1.464 24.491 14.206 13.829 10.440 6.965 – 35.080
Engevix Sistemas de Defesa S.A. 1.197 1.197 380 380 – – – –
Engevix Angola Engenharia Ltda – – 607 561 – – – –
Engevix Colombia – – 613 613 – – – –
Engevix Equador Engenharia S.A – – 362 343 – – – –
Engevix de Mexico S.A. de CV – – 539 539 – – – –
Rio Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – – 627 258 – – – –
Engevix Construções Oceânicas S.A. 2.850 2.850 – – – – 16.389 14.902
Nova Engevix e Participações S.A. 205 6.430 226.080 395.341 – 3.951 79.891 270.712
Infravix Participações 1.289 1.289 – – – – – –
São Roque Energética S.A – – – – – – – –

7.005 36.257 243.414 411.864 10.440 10.916 96.280 320.694
Circulante 7.005 36.257 154.596 70.000 10.440 10.916 – –
Não circulante – – 88.818 341.864 – – 96.280 320.694
a. Transações com empresas relacionadas: Os saldos de transações 
e operações entre partes relacionadas com a Companhia e empresas do 
mesmo grupo econômico são apresentados a seguir:

Resultado do exercício 2017 2016
Receita de prestação de serviços 14.628 14.260
Custos e despesas administrativas – (7.484)

14.628 6.776
A abertura dos valores referente às transações e operações entre partes 
relacionadas:

Receita Custos e despesas
2017 2016 2017 2016

Engevix Construções, Engenharia e 
Montagens S.A. 14.176 10.582 (5.802)

Engevix Construções Oceânicas S.A. 406 378 – –
Nova Engevix e Participações S.A. 12 1.390 (1.683)
São Roque Energética S.A. 34 1.910 – –

14.628 14.260 – (7.485)
b. Operações com pessoal-chave da administração: A remuneração 
do pessoal-chave da Administração compreende ao pró-labore mensal e 
remuneração variável. O montante pago no exercício findo em 31/12/2017 
corresponde a R$ 1.672 (R$ 2.034 em 2016). 

12. Investimentos em participações societárias – a. Informações 
financeiras das principais controladas dezembro/2017

Empresas

Partici-
pação no 

capital 
social %

Lucro 
(prejuízo) 

do exer-
cício

Patri-
mônio 

líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% – 124
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (252) 532
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% (119) 2.369
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia S.A.S 100% (1) 1.519
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.880
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% – (387)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% (198) 513
Rio Formoso II Fundo de Investimento 90,81% (540) 908.169

dezembro/2016

Empresas

Partici-
pação no 

capital 
social %

Lucro 
(prejuízo) 

do exer-
cício

Patri-
mônio 

líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% (195) 117
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (230) 720
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 655 2.250
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.793
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% – (381)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 979 1.678
Rio Formoso II Fundo de Investimento 90,81% (159) 1.000.670

b. Movimentação de investimentos 
Empresas

Participação no 
capital social %

Saldo 
em 2016

Inves-
timento

Ajustes exercí-
cios anteriores

Equivalência 
Patrimonial

Variação 
cambial

Saldo 
em 2017

Investimentos
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% 117 – – – 7 124
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% 720 – 27 (252) 37 532
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 2.250 – 193 (119) 46 2.370
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% 5.793 – – – 87 5.880
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 1.678 – (995) (198) 27 512
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia S.A.S 100% – 1.520 – (1) – 1.519
Rio Formoso II 90,81% 908.709 – – (540) – 908.169

919.267 1.520 (775) (1.110) 204 919.106
Passivo a descoberto de investimento
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (381) – – – (6) (387)

(381) – – – (6) (387)
918.886 1.520 (775) (1.110) 198 918.719

13. Imobilizado – a. Composição do saldo do imobilizado 2017 2016
Taxa anual de Depreciação

Descrição depreciação Custos acumulada Líquido Líquido
Instalações 10% 574 (188) 386 427
Veículos 20% 1.065 (1.052) 13 39
Móveis e utensílios 10% 9.560 (7.570) 1.990 2.305
Ferramentas, máquinas e equipamentos 10% 17.812 (7.736) 10.076 11.570
Equipamentos de informática 20% 16.846 (16.610) 236 509
Benfeitorias em imóveis 10% 22 (22) – –

45.879 (33.178) 12.701 14.850

b. Movimentação do custo 2016 Adições Baixas 2017
Instalações 574 – – 574
Veículos 1.093 – (28) 1.065
Móveis e utensílios 9.727 – (167) 9.560
Ferramentas, máquinas e equipa-
mentos 17.925 – (113) 17.812

Equipamentos de informática 17.513 2 (669) 16.846
Benfeitorias em imóveis 22 – – 22

46.854 2 (977) 45.879
c. Movimentação da depreciação 2016 Adições Baixas 2017
Instalações (147) (41) – (188)
Veículos (1.054) – 2 (1.052)
Móveis e utensílios (7.422) (182) 34 (7.570)
Ferramentas, máquinas e equipa-
mentos (6.355) (1.444) 63 (7.736)

Equipamentos de informática (17.004) (3) 397 (16.610)
Benfeitorias em imóveis (22) – – (22)

(32.004) (1.670) 496 (33.178)
14. Intangível 2017 2016

Amortização
Custo acumulada Líquido Líquido

Softwares 21.614 (18.503) 3.111 3.628
21.614 (18.503) 3.111 3.628

Referem-se, basicamente, aos gastos com licença e implantação do soft-
ware do sistema integrado ERP, que iniciaram em fevereiro de 2010 com 
objetivo de melhorar os controles e os processos internos da Companhia.
15. Empréstimos e financiamentos
Modalidade Taxa 2017 2016
Capital de giro CDI + 1% a 4,15% a.a. 136.659 126.798
FINAME – BNDES TJLP + 3,15% a 3,5% a.a. 7.773 7.688
Leasing – 3
Outros 458 458

144.890 134.947

Modalidade Taxa 2017 2016
Circulante 136.440 127.079

Não circulante 8.450 7.868
A movimentação dos empréstimos e financiamentos no exercício de 2017:

Agente Financeiro 2016
Encar-

gos

Paga-
mento do 
principal

Juros 
pagos

Valor 
Captado 2017

Capital de Giro
Banco do Brasil 37.018 – – (497) – 36.521
Banco Bradesco 17.190 77 – – 644 17.911
Banco Pine 9.700 1.976 – – – 11.676
Banco CCB 5.781 – – – – 5.781
Banrisul 18.580 2.288 – – – 20.868
Banco Pan-americano 9.516 – – – – 9.516
Banco BMG 12.475 257 – – – 12.732
Banco Rendimentos 1.619 101 (742) (270) – 707
Banco ABC 14.919 1.617 – – – 16.536
Banco Brasil Plural – 1.020 (1.657) (1.343) 6.391 4.411

126.798 7.335 (2.399) (2.110) 7.035 136.659
FINAME – BNDES
Banco do Brasil 7.688 85 – – – 7.773
Leasing
Banco Trust 3 – (3) – – –
Outros
Consórcios 458 – – – – 458
Total 134.947 7.420 (2.402) (2.110) 7.035 144.890
Os empréstimos apresentados acima possuem garantias oferecidas pela 
empresa Nova Engevix Participações S.A., a qual cedeu participações das 
cotas do “Fundo de Investimento em Participação Cevix”, para garantir as 
obrigações originais dos contratos de financiamento;
16. Obrigações sociais e trabalhistas 2017 2016
Salários a pagar 10.555 10.822
Provisões trabalhistas 6.337 7.252
INSS a recolher 2.559 2.256

2017 2016
FGTS a recolher 772 709
IRRF sobre folha 3.937 4.473
Outros 68 80

24.228 25.592
17. Obrigações tributárias 2017 2016
ISS a recolher 2.281 1.412
ICMS a recolher 2.115 2.115
PIS a recolher 260 466
IRPJ a recolher 4.764 –
CSLL a recolher 1.653 –
COFINS a recolher 1.847 2.025
Outras obrigações tributárias 1.586 1.531
Parcelamentos previdenciários (i) 12.511 –
Parcelamentos federais (ii) 25.417 –
Parcelamentos federias – ordinários – 23.054

52.434 30.603
Circulante 23.988 18.576
Não circulante 28.446 12.027
(i) A empresa migrou as dívidas previdenciárias declaradas no Debcad 
(termo utilizado para designar os débitos previdenciários) sob os núme-
ros 49.011.386-9 das competências de novembro/2014 a décimo terceiro 
salário/2014 e 49.011.388-5 das competências de novembro/2014 a 
janeiro/2015, para o Programa de Regularização Tributária (PRT), com ade-
são em 30/05/2017 no valor de R$ 13.647.071,32, optando pela modalidade 
por pagamento em espécie de, no mínimo 24% da dívida consolidada em 24 
prestações mensais no valor de R$ 136.470,71 e o saldo remanescente no 
valor de R$ 10.371.774,20, que será liquidado com a utilização de créditos 
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. (ii) A empresa migrou 
as dívidas das contribuições sociais do PIS e COFINS do parcelamento ordi-
nário da Receita Federal do Brasil sob o número 13896.4000659/2013-8, 
para o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), com adesão 
em 31/08/2017 no valor de R$ 11.395.933,01 e R$ 15.359.106,68 relativo 
ao auto de infração de IRPJ e CSLL sob o número 13896.723568/2015-00, 
optando pela modalidade por pagamento em espécie de, no mínimo 20% da 
dívida consolidada, e o restante parcelado em até 145 parcelas mensais e 
sucessivas. 18. Consórcios – Os resultados dos consórcios são registrados 
no resultado do exercício da Companhia pelos critérios definidos na nota 
explicativa nº 1 (iii). Porém, a liquidação financeira e os saldos a receber ou 
a pagar nas participações em consórcio são realizados ao longo da vida de 
cada empreendimento. O prazo médio de desenvolvimento e finalização dos 
empreendimentos em que estão aplicados os recursos é de 3 anos, sem-
pre com base nos projetos e cronogramas físico-financeiros de cada obra. 
Essa forma de alocação dos recursos permite que as condições negociais 
acertadas com cada parceiro e em cada empreendimento fiquem concen-
tradas em estruturas específicas e mais adequadas às suas características. 
A Companhia adotou a prática contábil de apresentar os saldos e movimen-
tações individualmente em cada rubrica das demonstrações financeiras, e 
o valor correspondente ao saldo a receber ou a pagar dos consórcios na 
rubrica específica “contas correntes de consórcios”. Segue abaixo a compo-
sição dos saldos de ativo e passivo por consórcios. 

2017 2016
Ativo
Consórcio ENEFER
Consórcio Catarinasan

4.091
2.087

-
2.087

Consórcio PCP-Engevix 1.449 1.449
Consórcio Engevix- UFC para apoio ao Gerenciamento 
de Áreas Carentes 264 –

Consórcio Gerenciador Nova Tamoio 548 432
Consórcio Geribello – 4
Consórcio Ferroviário EA 90 82
Consórcio UDAV_ SPE 109 –
Consórcio Supervisor CEHOP 103 103
Outros Consórcios 1.137 778

9.877 4.935
Passivo
Consórcio Rodobahia Construction 611 2.306
Consórcio Construtor MGE 3.867 4.450
Consórcio Construtor Minuano 1.343 829
Consórcio PE-ATO – Linha 17 1.356 1.356
Consórcio Consultor Engevix-Planservi-Themag Túnel 
Submerso – 481

Consórcio CEQ Integração – 379
Consórcio Corredores Salvador ER 4 300
Consorcio Skanska- Engevix – Propeno – 202
Consórcio Integradora URC 139 139
Consórcio Skanska-Engevix – URE – 221
Outros Consórcios 431 339
Total dos passivos dos consórcios 7.751 11.002
Total líquido dos saldos entre ativo e passivos dos 
consórcios 2.127 (6.067)

 Os principais Consórcios da Companhia são: a) Consórcio Rodobahia 
Construction: consórcio de empresas formadas pela Isolux Projetos e 
Instalações Ltda. e Engevix. Tem por objeto exploração da infraestrutura 
e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manuten-
ção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de 
capacidade do Sistema Rodoviário, compreendendo as seguintes rodovias: 
Rodovia BR 116/BA, trecho Feira de Santana – Divisa BA/MG, com exten-
são de 554,1km; Rodovia BR 324/BA, trecho Salvador – Feira de Santana, 
com extensão de 113,2 km; Rodovia BA 526, trecho Entr. BR 324 – Entr. 
BA 528, com extensão de 9,3 km; e Rodovia BA 528, trecho Entr. BA 526 
– acesso à Base Naval de Aratu, com extensão de 4 km, e demais ser-
viços complementares necessários à exploração da Concessão, segundo 
os padrões fixados na legislação e regulamentos da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). b) Consórcio Construtor MGE-CCM: con-
sórcio de empresas formadas pela J.Malucelli Construtora de Obras S.A. 
e Engevix. Tem por objeto construção de linhas de transmissão em 500 
kV de circuito simples, com extensão aproximada de 248 km, origem na 
Subestação Mesquita e término na Subestação de Viana 2, localizada nos 
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo; e de linha de transmissão em 
345 kV de circuito duplo, com extensão aproximada de 10 km, com origem 
na subestação de Viana 2 e término na subestação Viana, localizada no 
estado do Espírito Santo; construção de Subestação Viana 2, em 500/345 
kV – 900 MVA, localizada no estado do Espírito Santo; e ampliação das 
subestações de Mesquita e de Viana. c) Consórcio Catarinasan: consór-
cio de empresas formadas pela Prosul – Projetos, Supervisão e Planeja-
mento Ltda., Chuo Kaihatsu Corporation, Nippon Koei Co., Ltd. e Engevix. 
Tem por objeto a prestação de serviços técnico especializado para revisão 
e atualização os projetos de implantação e expansão da rede de esgotos 
para o Programa de Saneamento Ambiental do estado de Santa Catarina. 
d) Consórcio Linha 13 – EE: consórcio de empresas formadas pela EPT 
– Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., e Engevix. Tem por objeto 
os serviços de supervisão ambiental de operações e obras no trecho de 
concessão rodoviários formado por 382,30 km de extensão na Rodovia BR 
101 no estado de Santa Cataria e Rodovias BR 116 e 376 no estado do 
Paraná compreendendo o lote 07 do trecho entre Curitiba e Florianópolis. 
19. Provisão para contingências – A Companhia é parte (pólo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico 
e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante con-
siderado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações 
em curso, como se segue:

2017 2016
Trabalhista 16.597 14.358
Cível 3.046 15.354
Outros 3.388 1.673

23.031 31.385
A Companhia e suas controladas possuem ainda ações de natureza tributá-
ria, trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, 
no montante de R$ 710.831.020 (R$ 2.907.698 em 31/12/2016), não sendo, 
portanto, requerida a sua provisão na data. 20. Patrimônio líquido – Capi-
tal social Em 31/12/2017 é de R$ 564.000 (R$ 564.000 em 31/12/2016), 
composto por 101.448.845 de ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, conforme quadro acionário apresentado a seguir:

Ações %
Nova Engevix Participações S.A. 64.000.000 63,08598
Caixa FIP Cevix 37.448.845 36,91402
Total 101.448.845 100
 Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividen-
dos conforme definido no estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o 
direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. Os lucros líqui-
dos apurados serão destinados sucessivamente da seguinte forma: Reserva 
legal A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado 
em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social. A Companhia não constituiu a reserva legal 
em 2017, uma vez que, apresentou prejuízos no exercício. Dividendos São 
destinados 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto 
nos artigos 189, 190 e 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como divi-
dendo obrigatório, aos acionistas. Adiantamento para futuro aumento de 
capital Os valores registrados como adiantamento para futuro aumento de 
capital referem-se ao compromisso firmado pela controladora Nova Engevix 
Participações S.A. de integralizar o montante até o encerramento do exer-
cício de 2016. Em função das reestruturações do Grupo, o compromisso 
firmado passou para o exercício de 2017. Ágio na subscrição Conforme a 
nota explicativa nº 11, a Companhia é detentora de 90,81% do Rio Formoso 
II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multis-
setorial NP. Na subscrição dos direitos, a Companhia registrou o ágio pela 
sua totalidade no montante de R$ 1.000.740. Em 15/09/2016, a Companhia 
cedeu noventa e dois mil e um inteiros e seiscentos e sessenta e cinco mil 
novecentos e sessenta e seis milionésimos quotas do FIDC.
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