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Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia 
S.A. (“Sociedade”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da admi-
nistração e as correspondentes demonstrações financeiras da Sociedade, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do comitê de 
auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1 – Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua no seg-
mento de infraestrutura, prestando serviços de engenharia consultiva, ensaios 
tecnológicos, serviços técnicos ambientais, e EPC (Engineering, Procurement 
and Construction ou Engenharia, Aquisição e Construção). A Sociedade está 
organizada em duas Áreas de Negócios (AN): (i) Engenharia & Meio Ambiente e 
(ii) EPC. A área de negócios Engenharia & Meio Ambiente está organizada em 4 
Unidades de Negócio (UN): (i) Estudos, Projetos, Meio Ambiente e Inspeções; (ii) 
Logística, Saneamento e Edificações; (iii) Indústria, Mineração, Petróleo e Gás, 
Energia; e (iv) Internacional. No segmento de Engenharia, a Sociedade presta 
serviços de consultoria tanto para clientes privados quanto públicos, de plane-
jamento e implantação de empreendimentos de infraestrutura, industriais e pre-
diais incluindo atividades de estudo, planos, inspeções, projetos de engenharia, 
supervisão e gerenciamento. A Sociedade assessora e desenvolve as iniciativas 
de engenharia e construção de seus clientes em todas as fases, desde a fase 
inicial de estudos de viabilidade até a fase de encerramento do empreendimento. 
No segmento ambiental, a Sociedade atua em avaliação ambiental e social, 
estudos ambientais, licenciamento ambiental, gerenciamento e monitoramento 
ambiental apoiando os investidores e operadores em implantações de projetos 
responsáveis, atenuando os impactos socioambientais dos empreendimentos. 
A Sociedade presta também serviços de ensaios tecnológicos de materiais de 
construção, controle de qualidade e instrumentação, avaliação técnica e moni-
toramento de estrutura e inspeção da fabricação de equipamentos. A área de 
negócios EPC, possui foco no setor de logística, com ênfase em portos, dutos, 
rodovias, pontes, ferrovias, desenvolvimento urbano e saneamento. A área de 
EPC dispõe das competências críticas de engenharia, planejamento, suprimen-
tos, construção e integração, oferecendo a nossos clientes a possibilidade de 
realizar seus empreendimentos através de um único contrato. 
2 – Desempenho operacional e econômico: Em 2021 a organização teve três 
principais prioridades: i) preservar a segurança e saúde de seus quase 3.400 em-
pregados, ii) retomar a lucratividade da empresa através de um plano comercial 
bem planejado e executado, e iii) assegurar recursos às iniciativas prioritárias 
do portfólio de inovação e sustentabilidade. A empresa vem ampliando o nível 
de digitalização e tecnologia em todos seus processos e atividades, sendo este 
um motor importante de criação de valor para os próximos anos. Como con-
sequência disto, a organização conseguiu manter a trajetória de crescimento 
da receita, mesmo diante de um contexto econômico ainda impactado pela 
pandemia da Covid-19, pressões inflacionárias, aumento das taxas de juros 
e crescimento econômico a taxas menores que as esperadas, principalmente 
no segmento de infraestrutura. O crescimento da receita bruta foi de 21,6%, 
alcançando R$ 795 milhões, obtido principalmente pelo incremento da receita 
dos serviços de engenharia consultiva (estudos, projetos e gerenciamento), 
que cresceu 17,3%, principalmente nas áreas de meio ambiente, mineração, 
e logística e saneamento; A área de EPC cresceu 153%, com destaque para o 
início do projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo. 
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Quando observamos as unidades de negócios da Concremat, todas tiveram um 
desempenho positivo, como se pode observar: Unidade Estudos, Projetos e 
Meio-Ambiente e Inspeções: A Unidade possui (5) cinco lideranças operacio-
nais e comerciais, além dos núcleos que congregam os profissionais responsá-
veis pela produção técnica dos diversos contratos/clientes. O ano de 2021 foi 
bastante desafiador e muito positivo em termos de conquistas técnicas, entradas 
em novos clientes e aprendizados, fazendo com que a UN atingisse importantes 
resultados como vendas de R$122 milhões, e receitas no montante de R$123 
milhões. Unidade Logística, Saneamento e Edificações: em janeiro de 2021, 
com objetivo de obter ganho de sinergia e eficiência, promovemos a fusão da UN 
Logística com a UN Saneamento e Edificações. A implantação sucedeu-se de 
forma positiva, com otimizações de times e integração de processos. Em 2021 
a UN Logística, Saneamento e Edificações teve um volume de vendas bastante 
expressivo, de R$ 290 milhões. Destaca-se também o incremento das pesquisas 
técnicas no âmbito de tecnologia de materiais capitaneadas pelo Laboratório. 
Unidade Indústria e Mineração, P&G e Energia: a UN apresentou resultados 
robustos em 2021 com todas as suas diretorias cumprindo suas metas. Quanto 
à receita a superação da meta foi de 64,2% chegando ao montante de R$385 
milhões, e quanto às vendas sua superação foi de 136% chegando ao valor de 
R$449 milhões. A Indústria e Mineração teve um peso importante no resultado. 
A P&G ampliou a sua liderança como provedora de Engenharia e Gerencia-
mento para o mercado de Gás Natural. A área de Energia além de consolidar 
a sua presença em clientes importantes do setor, ampliou o seu mercado com 
a captura de novos e importantes clientes. Unidade Internacional: em 2021 
a Sociedade iniciou suas atividades no Peru, estando presente em 5 países 
da América Latina & Caribe (Bolívia, Paraguai, El Salvador, Peru e República 

Dominicana), tendo apresentado um crescimento de 58,3% em relação a 2020. 
Em 2021 a UN Internacional aumentou em 147% o pipeline de novas oportuni-
dades (fechou 2021 com um funil de oportunidades de R$870 milhões – ante 
aos R$352 milhões de 2020), participando de concorrências em 11 países da 
América Latina, consolidando como uma das principais áreas estratégicas de 
crescimento da empresa nos próximos anos. 
Este crescimento da receita esteve associado também aos contratos assinados 
no ano de 2021, que totalizaram R$1.300 milhões, o que contribuiu para que em 
31/12/21 o saldo de contratos em carteira alcançasse R$1.081 milhões. A Área 
de Desenvolvimento de Negócios focou em ampliar o pipeline de oportunidades 
para as áreas de Engenharia e EPC de médio e longo prazo com a projeção 
incremento de investimentos em infraestrutura no Brasil em segmentos como Ro-
dovias, Ferrovias, Saneamento, Óleo e Gás, Energia e Portos. O pipeline total de 
oportunidades identificadas na Engenharia foi incrementado em 15%, passando 
de R$ 2,6 Bilhões em dezembro/20 para R$ 3,05 Bilhões. Na área de EPC, foi 
estruturado um pipeline de 20 projetos, sendo o principal deles a Ponte Salvador 
Itaparica, investimento de sua controladora CCCC SA em um Contrato de PPP 
para construção e operação da Ponte Salvador Itaparica, cujo contrato de EPC 
deverá ser assinado em 2022. A receita líquida em 2021 foi de R$ 696 milhões, 
um acréscimo de 21,2% em comparação com os R$ 574 milhões do período 
anterior. O lucro bruto em 2021 foi de R$ 83 milhões, ante aos R$ 52 milhões do 
período anterior, onde se observa uma recuperação das margens de contribuição.
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O EBITDA fechou positivo em R$ 20,3 milhões, reflexo de uma política rígida de 
controle de custos/despesas, onde os custos fixos, principalmente as despesas 
de SG&A ficaram abaixo de 2020, e de operações eficientes dos contratos. 
Os investimentos em Inovação nos últimos anos começam também a gerar 
resultados através da otimização e implementação de novos processos. Neste 
sentido é importante ressaltar o avanço da Concremat no ranking Valor Inovação 
Brasil, que reúne todas as empresas do País, de onde saltou da 71ª posição 
em 2020 para a 30ª posição em 2021, sendo a 4ª empresa no ranking setorial 
de Engenharia e Construção. 

15,2

-2,7

20,3

2,7%

-0,5%

2,9%

2019 2020 2021

Ebitda x Margem Ebitda - R$MM

Ebitda Margem Ebitda

Importante mencionar a continuidade do rígido protocolo de saúde e segurança 
seguidos pelas equipes de campo e escritório relacionado ao Covid. Com toda 
plataforma tecnológica em nuvem e parque de equipamentos atualizados, as 
equipes estão mantendo a produtividade e qualidade das entregas aos nossos 
clientes.
3 – Principais indicadores de liquidez e endividamento: A Concremat ter-
minou o ano com R$ 20 milhões de caixa e com linhas de financiamento com 
prazos longos e com condições de mercado, em termos de garantia e custos, 
demonstrando a solidez do seu balanço e acesso a linhas de crédito com os 
principais bancos que atuam no Brasil. Abaixo os principais indicadores de 
liquidez e endividamento da Controladora que comprovam a sólida situação 
financeira da Sociedade.
Indicadores 2021 2020
Liquidez Corrente 1,51 1,51
Liquidez Geral 1,71 1,93
Endividamento Total  0,37 0,47
Índice de Endividamento 0,59 0,89
4 – Recursos humanos: A estratégia de Recursos Humanos durante o ano de 
2021 ficou concentrada em: apoiar a área de QSMS nas sistemáticas campa-
nhas de conscientização a respeito do protocolo COVID-19, promover jornadas 
de autocuidado e autodesenvolvimento para os nossos colaboradores; alavancar 
a cultura de desempenho e produtividade; realizar mapeamento de talentos da 
Cia com foco na identificação dos talentos e suporte às lideranças na retenção 
e desenvolvimento dos mesmos; garantir a realização dos processos seletivos 
com excelência, suportando às necessidades de mobilização de pessoas para 
cargos estratégicos; e garantir as rotinas de Remuneração e Benefícios remota-
mente, suportando todos os desafios e especificidades do negócio e do cenário. 
Nosso Instituto de Desenvolvimento (ID) seguiu com sua jornada de treina-
mentos técnicos e de gestão, essas iniciativas totalizaram 1.046 colaboradores 
treinados, 31.446 horas de treinamento realizadas, 13.939 cursos concluídos e 
mais de 100 brindes sorteados.
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5 – Governança Corporativa: Em 2021 Programa de Compliance teve como 
destaque a disseminação e divulgação de Políticas inerentes aos riscos do 
negócio. Consolidamos ainda a importância do código de conduta através de 
treinamentos e ações de comunicação que fortaleceram a postura ética espe-
rada dos colaboradores em todas as nossas relações. Em 2021 mantivemos 
o programa para os contratos internacionais, uniformizando as políticas para 
todos os locais de atuação da empresa. A efetividade dos controles internos 
continua sendo sustentada por profissionais treinados, processos bem definidos 
e implementados e tecnologia compatível com as necessidades dos negócios. 
O ERP SAP reforça essa efetividade. A gestão de riscos é realizada a partir do 
monitoramento dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de ação 
para os desvios que possam impactar no alcance da estratégia da empresa. 
A existência, a efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis 
aceitáveis de riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria 
e Risco e pelo Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de 
Administração. Os Comitês possuem o propósito de proporcionar um padrão 
de segurança adequado quanto à condução dos negócios e para o alcance dos 
objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, 
políticas, normas e procedimentos internos e código de conduta. Em 2021 o 
Programa de Compliance continuará sendo aprimorado a fim de sempre elevar 
os padrões de controle e segurança, para garantir que as regras de compliance 
continuem sendo seguidas por todos os colaboradores, em todas as áreas de 
atuação da empresa. 
6 – Sustentabilidade, Segurança, Saúde e responsabilidade socioambien-
tal: Em 2021 o Comitê de Sustentabilidade/ESG foi reestruturado com objetivo 
de identificar, definir e disseminar as iniciativas prioritárias de sustentabilidade 
aplicáveis aos serviços da Concremat, e acompanhá-las de forma estruturada 
e contínua, promovendo uma agenda alinhada com os objetivos estratégicos da 
empresa. As ações ESG são divididas em dois âmbitos: i) voltadas aos serviços 
a nossos clientes, aplicando os conceitos de Sustentabilidade em todo o portfólio 
da Concremat, e ii) com viés interno, em iniciativas voltadas à adoção de práti-
cas, processos e rotinas que promovam a sustentabilidade em todas as áreas 
da empresa. Este processo contou com o apoio de consultoria especializada 
externa. No que tange o atendimento as expectativas de partes interessadas, a 
Concremat realiza Pesquisa de Satisfação dos Clientes onde todos os desvios 
identificados são tratados como não conformidades, tendo obtido em 2021 taxa 
de satisfação de 88%, 3 pontos acima da meta. O Comitê de Segurança e Saúde 
manteve o foco no Protocolo para Covid-19 e o Sistema de Autoavaliação diária 
para monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, assim 
como nas campanhas e treinamentos de prevenção de acidentes. A SIPAT 2021 
abordou o tema “Segurança Psicológica – O caminho seguro entre diversidade 
e inclusão” que através de encontros e disponibilização de conteúdos obteve a 
participação de aproximadamente 1.700 colaboradores nos cinco dias de evento. 
• No âmbito do sistema de gestão de qualidade a Concremat mantem as seguin-
tes certificações: ABNT NBR ISO 9001:2015; • ABNT NBR ISO 14001:2015 ; • 
ABNT NBR ISO 45001:2018; • ISO/IEC 17025:2017.
7 – Perspectivas para 2022: A Concremat entra em 2022 com uma boa qualida-
de de contratos em carteira na Área de Negócios Engenharia & Meio Ambiente 
e com uma forte perspectiva de conquistar crescimento da Área de Negócios 
EPC, que tem perspectivas importantes em fase avançada de negociação. A 
empresa tem como objetivo superar o faturamento de R$1 bilhão, continuar a 
melhorar suas margens de contribuição, com geração positiva de caixa e lucro, 
superiores ao ano de 2021. Estes objetivos serão alcançados através do con-
tínuo foco na excelência operacional, otimização de processos e disciplina de 
capital. As agendas de inovação e transformação digital, ASG (Ambiental, Social 
e Governança), permanecem como pilates fundamentais para o crescimento 
contínuo e sustentável. A Concremat em 2022 chega a 70 anos de existência, 
se consolidando como uma das empresas líderes no segmento de Engenharia 
Consultiva e com perspectivas de crescimento nos segmentos de EPC e na área 
Internacional. A robustez técnica e solidez financeira do seu acionista contro-
lador CCCC – China Comunications Construction Company permanece sendo 
um diferencial e um fator de confiança para que muitos outros anos de muito 
sucesso venham a ocorrer, tornando a Concremat nos próximos 5 anos uma 
das empresas líderes no segmento de Engenharia e Construção do País, onde 
pretende deixar um legado para os países onde atua, principalmente o Brasil. 
8 – Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e 
Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da 
auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos 
trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exa-
me das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas ex-
plicativas, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores 
independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a 
qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando 
ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Controladora
Nota 2021 2020 2021 2020

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  (4)  20.025  33.112  12.362  28.062 
Clientes  (5)  189.635  131.237  167.289  108.693 
Contas a receber  2.676  -  2.676  - 
Impostos a compensar  (6)  16.094  22.463  3.360  9.209 
Adiantamentos  (7)  5.399  4.833  3.827  3.803 
Outros créditos  (8)  12.669  22.741  12.426  21.612 
Total do Ativo Circulante  246.498  214.386  201.940  171.379 
NÃO CIRCULANTE
Clientes  (5)  26.112  25.559  26.112  25.559 
Contas a receber  4.014  11  4.014  - 
Partes relacionadas  (9)  37  9  8.097  9.249 
Depósitos judiciais  (18)  34.783  33.915  34.783  33.915 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (14)  26.457  25.066  25.786  24.429 
Outros créditos  6.556  1.183  6.458  1.103 
Investimentos  (10)  136.219  135.162  162.109  155.505 
Imobilizado  (11)  14.046  13.031  13.354  12.375 
Intangível  (11)  2.218  3.230  2.164  3.154 
Total do Ativo Não Circulante  250.442  237.166  282.877  265.289 
TOTAL DO ATIVO  496.940  451.552  484.817  436.668 

Consolidado Controladora
Nota 2021 2020 2021 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores  (12)  36.474  15.030  30.367  14.518 
Empréstimos e financiamentos  (13)  16.571  23.236  16.571  23.236 
Contas a pagar  375  952  947  - 
Obrigações tributárias  (15)  23.417  19.213  20.515  12.598 
Salários e encargos socias a pagar  (16)  60.991  55.992  60.881  55.913 
Parcelamento de tributos  146  434  146  434 
Programa de participação nos lucros  2.800  -  2.800  - 
Adiantamentos recebidos de clientes  (17)  2.448  4.858  1.898  3.032 
Total do Passivo Circulante  143.222  119.715  134.125  109.731 
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos  (13)  21.429  7.745  21.429  7.745 
Provisão de contingências  (18)  16.597  16.598  16.608  16.608 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (14)  5.952  4.965  5.952  4.965 
Partes relacionadas  (9)  1.253  1.324  855  - 
Passivo a descoberto  (10)  -  -  916  448 
Parcelamento de tributos  4  152  4  152 
Outros débitos  273  -  181  - 
Total do Passivo não Circulante  45.508  30.784  45.945  29.918 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (20)
Capital Social  (20.1)  233.722  233.722  233.722  233.722 
Ajuste de avaliação patrimonial  (20.3)  2.050  2.315  2.050  2.315 
Outros resultados abrangentes  (20.4)  (5.496)  (5.164)  (5.496)  (5.164)
Reserva de lucros  (20.6)  8.481  8.481 
Reserva de capital  (20.5)  65.990  39.778  65.990  39.778 
Adiantamento para futuro aumento de capital  (20.2)  -  26.368  -  26.368 
Total dos acionistas controladores  304.747  297.019  304.747  297.019 
Participação de acionistas não controladores  3.463  4.034  -  - 
Total do Patrimônio Líquido  308.210  301.053  304.747 297.019 
TOTAL DO PASSIVO  496.940  451.552  484.817 436.668 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)
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Em 31 de dezembro de 2019  233.722  2.580  -  -  (4.208)  -  -  (61.939)  170.155  4.066  174.221 
Adto. para futuro aumento de capital  -  -  -  -  -  -  26.368  -  26.368  -  26.368 
Realização de reserva de reavaliação  -  (265)  -  -  -  -  -  265  -  -  - 
Ajustes acumulados de conversão  -  -  -  -  (956)  -  -  -  (956)  (2.713)  (3.669)
Reserva especial de ágio  -  -  -  -  -  107.858  -  -  107.858  -  107.858 
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (6.406)  (6.406)  2.681  (3.725)
Compensação conforme Art.200 da Lei 6.404  -  -  -  -  -  (68.080)  -  68.080  -  -  - 
Em 31 de dezembro de 2020  233.722  2.315  -  -  (5.164)  39.778  26.368  -  297.019  4.034  301.053 
Realização de reserva de reavaliação  -  (265)  -  -  -  -  -  265  (265)  -  (265)
Ajustes acumulados de conversão  -  -  -  -  (332)  -  -  -  (332)  (2.490)  (2.822)
Adto. para futuro aumento de capital  -  -  -  -  -  26.212  (26.212)  -  -  -  - 
Ajuste na taxa de conversão do AFAC  -  -  -  -  -  -  (156)  156  (156)  -  (156)
Constituição de reservas  -  -  403  8.078  -  -  -  (8.481)  8.481  -  8.481 
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício  -  -  -  -  -  -  -  8.060  -  1.919  1.919 
Em 31 de dezembro de 2021  233.722  2.050  403  8.078  (5.496)  65.990  -  -  304.747  3.463  308.210 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Sociedade” ou “Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, 
meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, 
anteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento 
de obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e 
controle de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços 
de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço 
estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, 
consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos 
privados e públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus 
objetivos, possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: a. Concremat International Inc - A subsidiária está 
situada em Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; b. Consórcio Concremat Proyecto 
Treinta - Este consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a 
prestação de serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino;  
c. Concremat Dominicana Inc - A empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; 
d. Concremat Moçambique Ltda - A empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de 
arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encer-
radas, e o processo de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local, encontram-se em 
andamento; e. Consórcio SMG - Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para 
a prestação de serviços de arquitetura e engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão 
da construção da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, 
além de geração de energia, pesca e turismo; f. Consórcio Concremat - CIA - Em 12 de agosto de 2016, foi constituído 
o Consórcio Concremat – CIA, situado no distrito de Assunção – Paraguai. O mesmo é responsável pela supervisão das 
obras de engenharia civil de vias secundárias no Paraguai, e conta com o financiamento do BID; g. Consórcio Tecno-
américa - Sociedade comercial constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para 
prover serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; h. Concremat 
Sucursal Bolívia – A sucursal foi criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena 
atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia; i. Concremat Sucursal Paraguai – A sucursal 
foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade no país paraguaio com plena atuação na prestação de 
serviços na área de arquitetura e engenharia; j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda - A empresa 
está situada no Estado do Maranhão - Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais, e 
a prestação de serviços na área de engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. 
Suas atividades tiveram início em 2018, e hoje é a responsável pela construção do Porto de São Luis – Maranhão;  
k. Concremat Sucursal El Salvador - A sucursal foi criada em 2020 para atender às operações da Sociedade no país 
salvadorenho com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia; l. Tecpar 
Engenharia S.A. - O objeto específico desta sociedade é a prestação de serviços de engenharia quanto a realização 
de estudos de viabilidade de projetos; m. Concremat Sucursal Peru - A sucursal foi criada em 2021 para atender às 
operações da Sociedade no país peruano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio 
ambiente e engenharia, e consultoria técnica; n. Concremat Sucursal Rep. Dominicana - A sucursal foi criada em 
2021 para atender às operações da Sociedade no país dominicano com plena atuação na prestação de serviços na área 
de arquitetura, meio ambiente e engenharia, e consultoria técnica. 1.1 Reorganização societária da Controlada: Em 
31 de março de 2020, ocorreu o evento societário de Incorporação Reversa, onde a controlada Concremat Engenharia 
e Tecnologia S.A. incorporou sua controladora CCCC BR (China Communications Construction Company (BRAZIL) 
Participações Ltda). Com efeito, as ações que a CCCC BR possuía da Concremat Engenharia foram distribuídas a 3 
(três) sócios, todos estabelecidos no Exterior. (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l com 10.647.336 (dez 
milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, trezentas e trinta e seis); (b) à ZLCFD Luxembourg S.à.r.l com 4.826.332 
(quatro milhões, oitocentas e vinte e seis mil, trezentas e trinta e duas); e (c) à CCCC Water Transportation Consultants 
Co., LTD. com 4.826.332 (quatro milhões, oitocentas e vinte e seis mil, trezentas e trinta e duas). Todas as ações são 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Os principais objetivos e eventos decorrentes dessa incorporação, conforme 
Protocolo e Justificação de Incorporação são os seguintes: (i) racionalização e simplificação da estrutura societária das 
Partes, e, consequentemente, a consolidação e redução de gastos e despesas operacionais combinadas, simplificando 
a gestão a modo de contribuir com a expansão dos negócios sociais combinados; (ii) união dos recursos empresariais 
e patrimônios envolvidos na operação das Partes permitindo a melhor gestão de operações, de ativos e de fluxos de 
caixa; (iii) maior integração operacional das Partes, permitindo um melhor aproveitamento de sinergias já existentes; 
(iv) compartilhamento de estudos, informações e dados técnicos elaborados pela CCCC BR, durante todo o período de 
operação da empresa no Brasil, desde sua constituição no ano de 2012, com a Concremat; (v) combinação e integração 
de equipes formadas por expatriados chineses da CCCC BR com funcionários brasileiros da Concremat, cujas atribuições 
sejam complementares para o desenvolvimento das atividades de busca de novos negócios/investimentos e trabalhos 
técnicos de engenharia. Demonstração do Acervo Patrimonial a ser Incorporado: O Acervo Patrimonial da CCCC 
BR conforme balanço de 29 de fevereiro de 2020, composto por ativos e passivos e o valor do Acervo Patrimonial após 
a eliminação da participação recíproca, a ser incorporado pela empresa CONCREMAT, estão assim resumidos:
Resumo do Acervo Líquido 29/02/2020 Valores em reais mil
Valor dos Ativos 296.984
Valor dos Passivos (51.651)
Total do Acervo Líquido 245.333
Eliminação da Participação na Concremat (137.475)
Acervo Patrimonial após a eliminação da participação incorporada 107.858
Parcela Contingencial não Paga - Holdback: Nas Demonstrações Financeiras da CCCC BR estavam registrados os 
valores da “Parcela Contingencial Não Paga – Holdback” no Ativo e Passivo não Circulante da incorporada no valor de 
R$ 23.665 mil (2021 R$22.609 mil). Com a incorporação reversa, o valor localizado no passivo foi classificado para a 
conta homônima redutora do ativo. Esse registro contábil possui tão somente a função de controle dos valores a pagar 
aos sócios vendedores, quando do recebimento dos valores recebíveis na data da venda da Concremat, ou seja, 27 de 
janeiro de 2017.Esse valor não pertence à Concremat. Ágio na operação: O ágio reconhecido na operação de incor-
poração reversa, é demonstrado abaixo:

Valores em reais mil
Goodwill 34.066
Mais valia ativo imobilizado 4.396
Marcas e patentes 49.558
Know how 47.142

135.162
2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CON-
SOLIDADAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração 
da Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 11 
de abril de 2022, a Administração da Sociedade autorizou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 2.1 Critérios de consolidação: As de-
monstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de consolidação previstos 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do CFC, abrangendo as 
demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

 Percentual de Participação (%)
2021 2020

Direta Indireta Direta Indireta
Concremat Sucursal Paraguai 100 - 100 -
Concremat International Inc 100 - 100 -
Consórcio Concremat Proyecto Treinta 70 - 70 -
Rota Nordeste 70 - 70 -
Concremat Moçambique 2,5 97,5 2,5 97,5
Concremat Dominicana Inc - 100 - 100
Consórcio SMG 70 - 70 -
Consórcio Concremat - CIA 55 - 55 -
Consórcio Tecnoamérica 70 - 70 -
Concremat Sucursal Bolívia 100 - 100 -
Concremat Sucursal El Salvador 100 - 100 -
Concremat Sucursal Peru 100 - - -
Concremat Sucursal Rep. Dominicana 100 - - -
Tecpar Engenharia S.A. 99 - 99 -
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma 
data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminados 
os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, os 
saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contri-
buição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participações 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS  EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais mil)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Em reais mil)
dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem o poder 
de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a 
metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente 
exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As Controladas 
são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A consolidação é inter-
rompida a partir da data em que o controle termina. 
3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para 
passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem 
ser diferentes dessas estimativas e premissas. b. Caixa e equivalentes de caixa: A rubrica “Caixa e equivalentes de 
caixa” é formada por saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As 
aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte - IRRF 
auferidos até a data de encerramento anual na modalidade pro-rata temporis. c. Contas a Receber: Os valores a rece-
ber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das 
variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua reali-
zação. A Sociedade aplica o registro da provisão para perda esperada sobre seus títulos a receber e direitos (receitas) 
a faturar, de onde é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas 
conforme políticas próprias e comuns aplicadas. d. Investimento: Os investimentos da Sociedade em suas controladas 
são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controlado-
ra. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimo-
nial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. A 
participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência 
patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Após a aplicação do método 
da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Sociedade determina se é ne-
cessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Sociedade em suas controladas. É 
determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em 
controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se o montante da perda por redu-
ção ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada e o valor contábil e se reconhece o 
montante na demonstração do resultado da Controladora. (i) Participação de acionistas não-controladores: A So-
ciedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos 
ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação numa subsidiária que não 
resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (ii) Transações eliminadas 
na consolidação: Saldos e transações inter-company, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações entre as empresas, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registra-
das por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na 
extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. e. Imobilizado: Terrenos, edificações, 
imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de 
depreciação e perdas por redução ao valor recuperável (impearment) acumuladas, quando houver. A depreciação é 
reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o 
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). 
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f. Intangível: 
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização 
e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida 
útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos 
futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, men-
surados como a diferença entre as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos 
ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. g. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e 
a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limi-
tada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resul-
tado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financei-
ras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhe-
cidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação 
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada 
data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. h. Outros ativos e pas-
sivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resulta-
do de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. i. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos 
originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em 
nota explicativa 18 e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. 
j. Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhe-
cida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas 
obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. k. Moeda Estrangeira: (i) 
Transações e saldos em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Sociedade - R$ (reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das 
contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de 
variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Des-
pesas financeiras”. (ii) Moeda de apresentação e conversão das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração 
das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras 
movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior, cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos 
países onde operam, são convertidas para reais 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 dessas conversões são apre-
sentados sob a rubrica “Outros resultados abrangentes” nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio 
líquido. l. Normas novas, alterações e interpretações em vigor. As normas e interpretações novas, alteradas e 
emitidas, ou que ainda não estejam em vigor até a data de emissão destas demonstrações financeiras, estão descritas 
a seguir. A Companhia pretende adotá-las, se cabível, quando entrarem em vigor. a) Revisadas e vigentes: • CPC 
06(R2) - Arrendamentos; • CPC 11 - Contratos de Seguro; • CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração; • CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação; • CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs 
revisados e vigentes estabelecem alterações em decorrência do termo “Reforma da Taxa de Juros de Referência – Fase 
2”. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabilidade, a Companhia deve aplicar essas alterações 
nos períodos anuais com início em, ou após 1º de janeiro de 2021.  Para o caso do CPC 06 (R2), especificamente, a 
revisão refere-se a Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamen-
to que vão além de 30 de junho de 2021. b) Revisadas e não vigentes: • CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos Contingentes: • CPC 27 - Ativo Imobilizado; • CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Con-
tabilidade; • CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Os CPCs revisados estabelecem alterações anuais relativas ao ciclo 
de melhorias 2018-2020; Ativo Imobilizado - vendas antes do uso pretendido; Contrato Oneroso - custos de cumprimen-
to de contrato; e Referências à Estrutura Conceitual. Para o pleno atendimento às normas internacionais de contabili-
dade, a Companhia deve aplicar essas alterações nos períodos anuais com início em, ou após 1º de janeiro de 2022. 
Não é esperado que essas alterações tenham impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Caixa e Bancos 8.459 4.582 796 335
Aplicações Financeiras 11.566 28.530 11.566 27.727

20.025 33.112 12.362 28.062

Consolidado Controladora
Nota 2021 2020 2021 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 795.371 653.974 737.065 608.893
Dedução de receita (99.675) (79.924) (91.486) (73.369)
RECEITA LÍQUIDA  (21) 695.696 574.050 645.579 535.524
Custo dos Serviços Prestados  (22) (612.705) (522.166) (574.501) (494.031)
LUCRO BRUTO 82.991 51.884 71.078 41.493
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Honorários da diretoria (13.235) (12.875) (13.235) (12.875)
Despesas com pessoal (37.148) (28.279) (35.810) (27.709)
Despesas gerais e serviços (19.714) (16.793) (19.057) (16.783)
Despesas de depreciação e amortização (1.685) (1.925) (1.685) (1.925)
Resultado de equivalência patrimonial - - 7.853 6.120
Outras receitas operacionais 4.863 591 4.864 586

(66.919) (59.281) (57.070) (52.586)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 16.072 (7.397) 14.008 (11.093)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras 5.854 8.308 5.590 8.210
Despesas financeiras (7.619) (7.726) (7.182) (6.338)
Resultado Financeiro Líquido  (23) (1.765) 582 (1.592) 1.872
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 14.307 (6.815) 12.416 (9.221)
Imposto de renda sobre o lucro corrente (3.447) (42) (3.441) -
Contribuição social sobre o lucro corrente (1.286) - (1.286) -
Imposto de renda sobre o lucro diferido 271 2.303 246 2.070
Contribuição social sobre o lucro diferido 134 829 125 745
Imposto de renda e contribuição social  (19) (4.328) 3.090 (4.356) 2.815
LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Lucro Líquido/ (Prejuízo) atribuível aos:
Acionistas controladores 8.060 (6.406) 8.060 (6.406)
Acionistas não controladores 1.919 2.681 - -
LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Lucro Líquido (Prejuízo) por ação - Básico e Diluído (em R$)  (24) 0,40 (0,15) 0,32 (0,26)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Das atividades operacionais:
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas
. Depreciação e amortização 4.195 4.725 4.007 4.616
. Baixa líquida do imobilizado (425) (64) (425) (64)
. Resultado de equivalência patrimonial - - (7.853) (6.120)
. Imposto de renda e contribuição social diferidos (405) (3.133) (371) (2.816)
. Provisão (Reversão) de devedores duvidosos 1.069 (2.076) 1.069 (2.076)
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas - - 196 1.635
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos 871 (703) 871 (703)
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício ajustado 15.284 (4.976) 5.554 (11.934)
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
. Clientes (58.802) 11.540 (59.010) 2.253
. Impostos a compensar 6.370 8.301 5.851 13.294
. Dividendos a receber - - (9) 2.873
. Adiantamentos a fornecedores e empregados (567) 1.365 (24) (612)
. Outros créditos (3.200) (367) (4.059) (1.467)
. Depósitos e cauções (868) 2.891 (868) 2.891
. Transação com partes relacionadas (99) 121 1.811 856
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
. Fornecedores 21.443 (163) 15.750 2.573
. Contas a pagar (577) 488 1.043 (537)
. Impostos e contribuições a recolher 4.203 (6.052) 7.916 (8.914)
. Adiantamentos de clientes (2.410) (15.017) (1.134) (7.194)
. Salários e encargos sociais a pagar 4.999 4.158 4.968 5.089
. Outras obrigações (2.545) 47 184 55
. Parcelamento de tributos (436) (12) (436) (12)
. Participação nos lucros a pagar 2.800 (1.000) 2.800 (1.000)
Fluxo de caixa das atividades operacionais (14.405) 1.324 (19.663) (1.786)
Das atividades de investimentos:
. Aquisição de investimentos (1.057) (4.607) 1.387 (645)
. Aquisição de imobilizado (3.898) (3.433) (3.722) (3.217)
. Aquisição de intangível 126 (2.111) 151 (2.111)

(4.829) (10.151) (2.184) (5.973)
Das atividades de financiamentos:
. Captação de empréstimos e financiamentos 10.000 - 10.000 -
. Amortização de empréstimos e financiamentos pagos (2.000) - (2.000) -
. Juros de empréstimos e financiamentos pagos (1.853) - (1.853) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 6.147 - 6.147 -
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (13.087) (8.827) (15.700) (7.759)
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial 33.112 41.939 28.062 35.821
Saldo final 20.025 33.112 12.362 28.062
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (13.087) (8.827) (15.700) (7.759)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Lucro Líquido / (Prejuízo) do exercício 9.979 (3.725) 8.060 (6.406)
Outros Resultados Abrangentes
  Ajustes acumulados de conversão (332) (956) (332) (956)
Resultado abrangente total 9.647 (4.681) 7.728 (7.362)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 98% da variação do 
certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compro-
missada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente conversíveis 
em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.
5 CLIENTES

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Clientes faturados - Públicos 54.335 44.039 81.881 35.598
Clientes faturados - Privados 74.941 60.741 34.356 49.106
Clientes não faturados - Públicos 44.569 29.867 27.784 29.903
Clientes não faturados - Privados 61.473 41.194 68.935 38.537
Outros clientes 1.071 935 1.087 1.088

236.389 176.776 214.043 154.232
(-) Provisão para perda esperada (11.979) (10.818) (11.979) (10.818)
(-) Impairment sobre direitos (9.327) (9.420) (9.327) (9.420)
(-) Ajuste a valor presente 664 258 664 258

(20.642) (19.980) (20.642) (19.980)
Circulante 189.635 131.237 167.289 108.693
Não Ciculante 26.112 25.559 26.112 25.559

215.747 156.796 193.401 134.252
A composição do vencimento é apresentada a seguir:

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

A vencer 68.296 42.410 62.614 37.001
Vencidos até 90 dias 95.078 69.969 85.653 61.046
Vencidos de 91 a 180 dias 6.814 6.925 6.138 6.042
Vencidos de 181 a 365 dias 11.506 2.787 10.365 2.432
Vencidos há mais de 365 dias 54.695 54.685 49.273 47.711

236.389 176.776 214.043 154.232
Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo de 
pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício. A Sociedade ingressou contra a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo uma ação de cobrança visando a condenação do réu nos créditos contratuais inadimplidos 
referentes à prestação de Serviços Técnicos Especializados no Gerenciamento das obras de construção do prédio do 
Curso de Formação de Oficiais (CFO), reforma do Hospital da Polícia Militar, construção do prédio CPA/M-3 e 5º BPM/I 
e execução de obras civis no Centro de Processamento de Dados da PM destinadas à instalação dos equipamentos do 
sistema entroncado de telecomunicações, conforme Contrato nº 059/32/90. Esta ação deu origem ao precatório de nº 
09419/2012 contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Seu valor líquido de realização é de R$7,1MM.
6 IMPOSTOS A COMPENSAR

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

IRRF e CSLL retido na fonte (a) 311 5.661 223 5.506
PIS E COFINS (b) 1.319 1.072 1.314 1.067
INSS (c) 109 122 109 122
ISS (d) 31 491 0 460
IRPJ/CSLL (e) 5.840 8.601 161 213
Impostos controladas exterior (g) 3.030 -   -   -   
Outros (h) 5.454 6.516 1.553 1.841

16.094 22.463 3.360 9.209
(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre 
serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido 
sobre faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recu-
perar; (g) Impostos no exterior (empresas controladas); (h) Crédito de impostos, impostos à recuperar e outros.
7 ADIANTAMENTOS

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Adiantamento a empregados (a) 2.123 2.413 1.147 1.861
Adiantamento a fornecedores (b) 3.276 2.420 2.680 1.942

5.399 4.833 3.827 3.803
(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, 
viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço durante o exercício de 2021.
8 OUTROS CRÉDITOS:  Composto basicamente por saldos a receber decorrente da participação da Sociedade em 
Consórcios operantes no Brasil e no exterior, tais como: Brasil - Consórcio GTR3 e Consórcio Água para Baixada. Ex-
terior – Paraguai – Consórcio Cialpa Concremat Crema e Consórcio Concremat Cialpa “Ecatef”.
9 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob 
o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, 
são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas 
remuneradas a uma taxa fixada previamente.

Ativo não circulante e (Pasivo não circulante)
Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (1) - -
MRV Empreendimentos e Participações S.A. (1) 6 5 6 5
Concremat Participações S.A. (1) 5 4 5 4
Consórcio SMG - - - 582
Concremat Dominicana Inc - - 3.843 3.578
Concremat Sucursal Paraguai - - 1.443 755
Concremat Sucursal Bolívia - - 399 369
Concremat Sucursal El Salvador 26 - 7 -
Concremat Sucursal Peru - - 453 -
Concremat Internacional Inc. - - 912 849
Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda. - - 1.029 3.107
Outros (1.253) (1.324) (855) -

(1.216) (1.315) 7.242 9.249
(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction 
Company
10 INVESTIMENTOS E PASSIVO A DESCOBERTO

Investimento e Resultado de
(Passivo a descoberto) Equivalência

2021 2020 2021 % 2020 %
Concremat International Inc 5.659 5.323 (56) 100 (109) 100
Concremat Moçambique (104) (98) - 2,5 - 2,5
Concremat Sucursal Bolívia 8.891 4.443 3.910 100 812 100
Consócio Concremat Tecnoamerica 66 73 (12) 70 (7) 70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta (90) (84) - 70 3 70
Consórcio SMG 7.260 6.653 4.873 70 6.463 70
Concremat Sucursal Paraguai 1.519 1.756 (69) 100 1.284 100
Tecpar Engenharia 4 1.151 (1.216) 99 - 99
Consórcio Concremat - CIA 613 787 (155) 55 (1.966) 55
Concremat Sucursal Rep. Dominicana 604 - (84) 100 - -
Concremat Sucursal El Salvador (397) 158 (77) 100 118 100
Concremat Sucursal Peru 1.274 - 797 100 - -
Rota Nordeste EPC - SPE (325) (267) (58) 70 (478) 70
Ágio s/investimento 136.219 135.162 - -

161.193 155.057 7.853 6.120
A nota explicativa 1.1 discorre sobre o Ágio s/investimento apresentado no quadro acima.
11 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Controladora Imobilizado Intangível

Custo
Terrenos e 
Edifícios

Instalações/
Máquinas e 
Equipamen-

tos

Móveis 
e Uten-
sílios

Equip. de 
proces-
samento 
de dados Veículos

Outras 
Imobili-
zações Total Software

Tx. depreciação % a a 4 10 10 20 20 - - -
Em 31 de dezembro de 2019 8.520 15.520 6.463 19.269 1.336 234 51.341 21.382
Adições - 419 98 2572 - 5 3094 2104
Baixas - (2.552) (2.794) (11.146) (1.195) (11) (17.698) (10.821)
Em 31 de dezembro de 2020 8.520 13.387 3.767 10.695 141 228 36.737 12.665
Adições - 441 104 3.709 - 167 4.421 -
Baixas - (87) (260) (610) - (52) (1.009) (1.641)
Em 31 de dezembro de 2021 8.520 13.741 3.611 13.794 141 343 40.149 11.024
Depreciação/Amortização 
acumulada - - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329) (11.346) (5.059) (16.521) (1.336) (168) (38.758) (19.212)
Depreciação/Amortização (420) (1.076) (361) (1.116) - (17) (2.990) (1.120)
Baixas - 2.420 2.650 11.115 1.195 6 17.386 10.821
Em 31 de dezembro de 2020 (4.749) (10.002) (2.770) (6.522) (141) (179) (24.362) (9.511)
Depreciação/Amortização (420) (985) (238) (1.496) - (14) (3.153) (825)
Baixas -- 53 101 514 - 52 720 1.476
Em 31 de dezembro de 2021 (5.169) (10.934) (2.907) (7.504) (141) (141) (26.795) (8.860)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2019 4.191 4.174 1.404 2.748 - 66 12.581 2170
Em 31 de dezembro de 2020 3.771 3.385 997 4.173 - 49 12.375 3.154
Em 31 de dezembro de 2021 3.351 2.807 704 6.290  - 202 13.354 2.164
Consolidado Imobilizado Intangível

Custo
Terrenos e 
Edifícios

Instalações 
/Máquinas e 
Equipamen-

tos

Móveis 
e Uten-
sílios

Equip. de 
proces-
samento 
de dados Veículos

Outra s 
Imobili-
zações Total Software

Tx. depreciação % a.a 4 10 10 20 20 - - -
Em 31 de dezembro de 2019 8.520 15.544 6.485 19.608 1.538 234 51.929 21.494
Adições - 434 104 2.794 85 19 3.436 2.103
Baixas - (2.556) (2.796) (11.164) (1.238) (15) (17.769) (10.820)
Em 31 de dezembro de 2020 8.520 13.422 3.793 11.238 385 238 37.596 12.777
Adições - 444 116 3.849 71 170 4.650
Baixas - (89) (261) (610) (51) (54) (1.065) (1.641)
Em 31 de dezembro de 2021 8.520 13.777 3.648 14.477 405 354 41.181 11.136
Depreciação/Amortização 
acumulada - - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329) (11.350) (5.060) (16.577) (1.336) (169) (38.820) (19.225)
Depreciação/Amortização (420) (1.082) (365) (1.202) (39) (31) (3.139) (1.142)
Baixas - 2.420 2.650 11.123 1.195 6 17.394 10.820
Em 31 de dezembro de 2020 (4.749) (10.012) (2.775) (6.656) (180) (194) (24.565) (9.547)
Depreciação/Amortização (420) (989) (239) (1.624) (11) (16) (3.299) (847)
Baixas - 52 101 514 8 54 729 1.476
Em 31 de dezembro de 2021 (5.169) (10.949) (2.913) (7.766) (183) (156) (27.135) (8.918)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2019 4.191 4.194 1.425 3.031 202 65 13.108 2.269
Em 31 de dezembro de 2020 3.771 3.410 1.018 4.582 205 44 13.031 3.230
Em 31 de dezembro de 2021 3.351 2.828 735 6.711 222 198 14.046 2.218
12 FORNECEDORES: Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Fornecedores nacionais 32.284 14.794 30.367 14.518
Fornecedores no exterior 4.190 236 -   -   

36.474 15.030 30.367 14.518

Saldo composto (controladora) por notas fiscais e serviços medidos. Destaca se abaixo alguns de seus principais 
fornecedores:
Localiza Renta a Car 2.526
PGV Terraplanagem 1.883
Dell Computadores do Brasil 500
Ticket Soluções HDFGT S.A. 269
Unidas S.A 351
Pottencial Seguradora 207
Oracle do Brasil Sistemas 161
Frazillio & Ferroni Informática 175
Bradesco Saúde 369
Cia Brsileira de Sol. e Serviços 1.695
Suporte Sondangens e Inv. Ltda 270
Simpress Com. Loc. e Serviços Ltda 178
Outros 21.783
13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Empréstimo para capital de giro: Capitais de Giro nos valores de R$28.000 
e R$2.000 contratados junto ao Banco CCB em dezembro de 2017 e março de 2019; o último aditamento no contrato 
ocorreu em 30 de dezembro de 2021, alterando seu vencimento final para 25 de junho de 2025. Seu pagamento será feito 
de forma trimestral, e suas taxas são de 0,21% ao mês + CDI. Em 2021 seu saldo era de R$30.000. Em 08 de setembro 
de 2021, foi contratado junto ao Banco Itaú um novo Capital de Giro no montante de R$10.000, com vencimento final 
em 05 de dezembro de 2022. Em 2021 seu saldo era de R$8.000.
14 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários referentes a 
imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes 
de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos 
da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

Ativo Passivo
Consolidado Consolidado 

2021 2020 2021 2020
Provisões Fornecedores/Fiscais 7.529 5.441 - -
AVP 557 557 - -
Prejuízo Fiscal 11.417 14.115 - -
PDD 4.129 3.765 - -
Faturamento sobre serviços a realizar 331 331 - -
Provisões encargos dissídio 1.056 857 - -
Provisões aviso prévio e FGTS - GNL 486 - - -
Lucro sobre receita de órgão público - - (4.312) (4.178)
Pagamento baseado em ações - CPC 10 - - (697) (787)
Provisão Bônus 952 - - -
Venda imóveis - - (943) -

26.457 25.066 (5.952) (4.965)
Não Circulante 26.457 25.066 (5.952) (4.965)
Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, 
existente em 31 de dezembro de 2020 de R$24.429 (Controladora) a ser realizado a partir do exercício de 2021. Tributos 
diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas no passivo 
circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo 
prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído.
15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
ISS (a) 7.818 5.705 7.818 5.530
IRRF (b) 287 278 292 280
COFINS (c) 8.020 5.385 8.020 5.385
PIS (d) 1.726 1.137 1.726 1.137
Provisão IRPJ e CSLL 2.337 3.032 2.337 -   
Outros (e) 3.229 3.676 322 266

23.417 19.213 20.515 12.598
(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) 
Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos 
a faturar e Pis retidos de terceiros; (e) Outros impostos a pagar.
16 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Salários a pagar 15.120 13.071 15.089 13.068
Férias a pagar 30.361 29.285 30.360 29.270
IRRF sobre folha de pagamento 2.217 1.948 2.217 1.948
INSS a recolher 5.412 6.725 5.363 6.677
FGTS a pagar 2.234 1.971 2.233 1.962
Provisão de dissídio e encargos 3.127 2.534 3.127 2.534
Outros 2.520 458 2.492 454

60.991 55.992 60.881 55.913
Em 2021 a Concremat provisionou um PLR de R$2,8 MM, conforme regramento de suas políticas internas que seguem: 
(i) Programa que contempla os executivos das áreas corporativas, participando de presidente a coordenadores. (ii) Pro-
grama de premiação de contratos que contempla toda a equipe. Esta provisão ocorre com o atingimento do lucro líquido 
estimado da empresa, aprovado em Conselho, e por metas quantitativas, qualitativas e comportamentais acordados 
no início do exercício.
17 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2021 e 2020, tanto 
no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem com-
pensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.
18 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Sociedade tem ações consignatórias ajuizadas 
visando o reconhecimento judicial do correto credor do ISSQN devido sobre determinados contratos de prestação de 
serviços firmados. Devido à natureza das referidas ações nenhum valor será devido e/ou restituído à Sociedade ao final 
das mesmas, e por esta razão não estão sendo considerados nesta nota. A Administração da Sociedade constituiu pro-
visão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação 
de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência provável são apresentados abaixo pelo seu 
valor líquido de depósitos judiciais.

Consolidado Controladora 
2021 2020 2021 2020

Provável Possível Provável Possível Provável Possível Provável Possível
Trabalhistas 188 35.977 (154) 39.018 188 35.977 (154) 39.018
Cíveis 1.129 20.925 1.129 25.165 1.129 20.925 1.129 25.165
Tributário - 3.082 - 3.418 - 3.082 - 3.418
Administrativo - 14.519 - 12.524 - 14.519 - 12.524
Previdenciária - 1.553 - 2.197 - 1.553 - 2.197

1.317 76.056 975 82.322 1.317 76.056 975 82.322
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra 
a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional 
de periculosidade, e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a 
ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais – 
Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido o seu 
direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso prévio 
indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas extras, 
bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Foi 
prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes 
sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de 
saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, aviso prévio 
indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos 
valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam o ajuizamento 
do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo 
sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre as demais ver-
bas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, respectivamente. 
Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais da contribuição 
previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão 
negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma da sentença. 
Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que estão afetados 
pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais federais e do 
Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer do escritório 
de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a probabilidade de 
perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade realizou 
depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos consultores 
jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, a Sociedade 
acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência.
19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o 
produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do IR e da CSLL 14.308 (6.816) 12.417 (9.222)
Alíquota 34% 34% 34% 34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada (4.865) 2.317 (4.222) 3.135
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Adições Permanente 536 654 (265) (439)
Despesas não dedutíveis (62) (163) (54) (98)
Arrendamento mercantil (83) (116) (83) (116)
Doações (14) (26) (14) (26)
Multas (42) (36) (41) (36)
Equivalência patrimonial - - (20) (163)
Ajuste precatórios / outros - - (53) -
Efeito das empresas sem registro diferido 737 995 - -
Exclusão Permanente - 119 - 119
Ganho na alienação ou baixa (imobilizado) - 119 - 119
Efeito IR adicional 10% - - 24 -
PAT - - 107 -
IR/CSLL no resultado do exercício (4.328) 3.090 (4.356) 2.815
Imposto de renda e contribuição social diferidos 405 3.132 371 2.815
Imposto de renda e contribuição social correntes (4.733) (42) (4.727) -

(4.328) 3.090 (4.356) 2.815
20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 20.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da Sociedade é de 
R$233.722 divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). 20.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO 
DE CAPITAL: A CCCC South América realizou diversos mútuos em favor da CCCC BR, os quais foram transferidos à 
Concremat como resultado da Incorporação Reversa. Assim, a CCCC South America detém créditos contra a Concremat, 
em montante correspondente à totalidade dos Mútuos. Em 15 de abril de 2020 foi celebrado um Termo de Compromisso 
formalizando a capitalização dos Mútuos na Sociedade, mediante aumento de capital com a emissão de 1 (uma) ação 
ordinária, nominativa e sem valor nominal da Sociedade, a ser subscrita e integralizada pela CCCC South América, de 
acordo com os termos estabelecidos no Aditivo ao Contrato de Compra e Venda. Todavia, não foi possível realizar a 
capitalização dos Mútuos no prazo pactuado no Termo de Compromisso em virtude de exigências cadastrais perante 
o Banco Central do Brasil. Desta forma foi celebrado um Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em 
que a Concremat e os novos acionistas decidiram: 1. realizar o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social 
da Concremat, pelo preço de emissão total de R$ 26.367.755,02 (vinte e seis milhões e trezentos e sessenta e sete 
mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), referente ao valor total dos Mútuos, mediante a emissão, 
pela Companhia, de 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação fixado 
nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A. 2. Comprometem-se de forma irrevogável e irretratável, na qualidade de 
acionistas da Companhia, a aprovar, em assembleia geral extraordinária a ser realizada até o dia 30 de junho de 2021, 
o aumento do capital social no montante de R$ 26.367.755,02 (vinte e seis milhões e trezentos e sessenta e sete mil e 
setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos). 3. A ação a ser emitida pela Concremat será subscrita, na data 
de realização da assembleia geral extraordinária da Companhia, pela CCCC South América, e por ela integralizada 
mediante a capitalização da totalidade do saldo dos créditos decorrentes dos Mútuos. Conforme AGE de 21 de maio de 
2021, a Companhia aprovou o Aumento de Capital no montante de R$26.212.193,06 (vinte e seis milhões, duzentos e 
doze mil, cento e noventa e três reais e seis centavos), mediante a emissão, pela Companhia, de 1 (uma) ação ordinária, 
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nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação fixado nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., dos 
quais (a) R$11,91 (onze reais e noventa e um centavos) serão destinados para a conta de capital social da Companhia, 
e (b) R$26.212.181,15 (vinte e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e oitenta e um reais e quinze centavos) serão 
destinados para a conta de reserva de capital. A diferença entre os valores do Termo de Compromisso e o registro do 
Aumento do Capital se refere a ajustes nas taxas de conversão dos mútuos, e esta é apresentada em sua DMPL (R$156 
mil). 20.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do 
valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de 
Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de acordo com o ICPC 10. 20.4 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES:  
Os valores registrados referem-se aos ajustes acumulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades 
controladas no exterior. 20.5 RESERVA DE CAPITAL: Constituída em 2020 pelo valor de R$107.858 milhões decorrente 
do acervo líquido na operação de incorporação reversa, exposta no Contexto Operacional. No ano de 2020 a Sociedade 
usou da prerrogativa do Art. 200 da Lei 6.404, para compensar seus prejuízos acumulados com o saldo desta reserva 
no montante de 68.080 milhões. Em 2021 foi constituído o montante de R$26.212 decorrente de aumento de capital. 
20.6 RESERVA DE LUCROS: Reserva Legal: É constituída, obrigatoriamente, de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício até que seu valor atinja 20% do Capital Social realizado. A Lei 
diz ainda que no exercício em que a Reserva Legal somada a Reserva de Capital, exceder a 30% do Capital Social, 
a Sociedade poderá deixar de constituir a Reserva Legal, o que não ocorreu neste exercício. Em 2021 o montante 
constituído foi de R$403.023,73 (quatrocentos e três mil, vinte e três reais e setenta e três centavos). Reserva para Ex-
pansão: A Administração da Sociedade aprovou em Assembleia Geral a destinação do saldo remanescente de Lucros 
Acumulados, após as determinações legais, para a Reserva de Expansão. Esta tem por finalidade assegurar recursos 
a fim de financiar aplicações adicionais de capitais fixo e circulante à expansão de suas atividades. 20.7 DIVIDENDOS 
E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: O estatuto social prevê a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 
25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 com a nova redação dada pela Lei 
nº 10.303/01. Conforme Assembleia Geral Extraordinária, a Administração da Sociedade abdicou da distribuição dos 
dividendos sobre o lucro líquido apurado em 2021, e decidiu que após a destinação das reservas obrigatórias, o saldo 
do Lucro acumulado de R$8.481.325,43 (controladora) apurado no exercício, fosse destinado a constituição da Reserva 
de Lucros conforme Nota 20.6.
21 RECEITA LÍQUIDA:  A conciliação entre a receita e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do 
exercício é como segue:

Consolidado Controladora
2021 2020 2021 2020

Receita Operacional 795.371 653.974 737.065 608.893
Dedução de receita
ISS (31.712) (25.374) (31.712) (25.345)
PIS (10.652) (8.791) (10.652) (8.791)
COFINS (57.311) (45.759) (49.122) (39.233)
Receita Líquida 695.696 574.050 645.579 535.524
A área de EPC cresceu 153%, e possui um pipeline de 20 projetos, sendo o principal deles a Ponte Salvador Itaparica, 
investimento de sua controladora CCCC SA em um Contrato de PPP para construção e operação da Ponte Salvador 
Itaparica, cujo contrato de EPC deverá ser assinado em 2022. Em 2021 destacamos o início do projeto de construção 
do Terminal de Regaseificação de São Paulo, situado nos municípios de Santos e Cubatão.
22 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Custo com mão de obra (413.654) (371.637) (394.556) (352.845)
Custo com serviços (127.439) (85.316) (111.725) (80.004)
Custo com materiais (9.886) (9.183) (9.766) (8.965)
Custo com ativos (35.526) (27.566) (33.932) (25.248)
Depreciação e amortização (2.510) (2.800) (2.322) (2.691)
Custos gerais (23.690) (25.664) (22.200) (24.278)

(612.705) (522.166) (574.501) (494.031)
23 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Consolidado Controladora

2021 2020 2021 2020
Rendimentos sobre aplicações 524 849 518 810
Descontos obtidos 255 388 254 388
Juros sobre clientes 2 17 3 16
Atualização selic 248 253 237 253
Outros juros 415 538 413 538
Variação cambial ativa 2.086 6.178 1.842 6.120
Variação monetária ativa 2.071 (105) 2.070 (105)
Receita de mútuo 253 190 253 190
Total das receitas financeiras 5.854 8.308 5.590 8.210
Juros de empréstimos (573) (796) (573) (796)
Taxas e emolumentos (152) (414) (133) (206)
Descontos concedidos (1.017) (162) (1.017) (162)
Juros sobre fornecedores/tributos (483) (37) (482) (5)
Variação cambial passiva (2.311) (4.103) (2.235) (3.219)
Variação monetária passiva (1.500) (895) (1.482) (895)
Outras despesas (1.583) (1.319) (1.260) (1.055)
Total das despesas financeiras (7.619) (7.726) (7.182) (6.338)
Resultado financeiro líquido (1.765) 582 (1.592) 1.872

24 LUCRO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado 
por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no 
fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O Lucro 
diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para 
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

Controladora
2021 2020

Lucro Líquido (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade 8.060 (6.406)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - milhares 25.000 25.000
Lucro Líquido (Prejuízo) básico por ação 0,32 (0,26)
25 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais 
adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade 
em 31 de dezembro 2021 e de 2020, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor 
de mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a 
receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substan-
cial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado 
monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o 
saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo 
devido as partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido 
praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o 
valor de mercado das transações financeiras.
26 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
Como política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade 
adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de 
liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades 
que o compõem sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política 
da Sociedade é manter uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital 
e proporcionar retorno aos seus sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a 
Sociedade são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessida-
des previstas para as despesas de capital e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2022. Não tem sido 
prática da Sociedade transacionar com instrumentos financeiros para fins especulativos. 26.1 RISCO DE LIQUIDEZ 
E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em 
um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros 
que expõem a Sociedade ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das 
contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade são mantidas nas melhores instituições financeiras do 
país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e 
risco. i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições 
financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes 
são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito 
das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que 
necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, 
mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. ii. Contas a receber: O risco de 
crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da sólida situação financeira das 
empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, a Sociedade monitora con-
tinuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando 
mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa para 
os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se 
baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31 de dezembro 
de 2021, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. 26.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS: A 
Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; • Risco de 
taxa de juros e; • Gestão de Capital. Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos 
de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos 
financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instru-
mentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros 
derivativos. Risco de taxa de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros 
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao 
risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas 
a taxas de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre 
empréstimos a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é 
manter entre 40% e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se 
refiram a operações descontinuadas. Gestão de capital: A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a 
ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além 
de manter uma estrutura de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de 
capital da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender 
ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLO-
GIA S.A., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual 
e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor.
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 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, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas 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 distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não 
mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativida-
des de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião 
de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2022

Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Claudio Henrique D. Reis 
Contador - CRC-SC 024.494/O-1
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