
SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.299.954/0001-11

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021. 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais  
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2021 2020 2021 2020
Circulante
    Caixa e equivalentes de caixa (2.1/3) 2.837 2.393 40.514 38.726
    Contas a receber de clientes (2.2) - - 120.591 116.678
    Estoques (2.3) - - 945 1.090
    Adiantamentos a fornecedores - - 5.647 6.939
    Créditos tributários (2.4) 62 56 7.592 9.236
    Despesas antecipadas - - 195 192
    Outros créditos 150 - 1.314 1.003

3.049 2.449 176.798 173.864
Não circulante
Realizável a longo prazo
    Créditos com partes relacionadas (4) - - 38.252 40.138
    Adiantamento para futuro aumento 
   de capital - - 6.770 6.770
    Imposto de renda e  
   contribuição social diferidos (2.10) - - 3.783 2.953
    Depósitos, cauções e retenções (5) - 17 15.149 14.774
    Outros realizáveis a longo prazo - - 859 859

- 17 64.813 65.494
Investimentos (2.5/6) 160.708 163.067 71.058 73.346
Imobilizado (2.6/7) - - 2.277 1.808

160.708 163.084 138.148 140.648
Total do ativo 163.757 165.533 314.946 314.512
Passivo
Circulante
    Fornecedores (2.7) - - 7.423 10.518
    Tributos e obrigações sociais(2.4) 44 30 7.161 7.296
    Parcelamentos de tributos (2.8) - - 17.091 3.668
    Parcelamentos com órgãos 
   públicos (2.9) - - 2.840 2.976
    Provisões trabalhistas (2.11) - - 2.885 2.551
    Adiantamentos de clientes (2.12) - - 10.970 11.892
    Débitos com partes 
   relacionadas (4) 25.926 31.339 26.163 31.425

25.970 31.369 74.533 70.326
Não circulante
    Parcelamentos de tributos (2.8) - - 27.554 29.647
    Parcelamentos com órgãos 
   públicos (2.9) - - 66.035 70.441
    Retenções contratuais  
   e outros (2.13) - - 9.037 9.934

- - 102.626 110.022
Patrimônio líquido (8)
    Capital social 371.260 339.921 371.260 339.921
    Ações em tesouraria (45.914) (45.914) (45.914) (45.914)
    Ajuste de avaliação 
   patrimonial (2.14) (7.344) (8.185) (7.344) (8.185)
    Prejuízos acumulados (180.215) (151.658) (180.215) (151.658)

137.787 134.164 137.787 134.164
Total do passivo 163.757 165.533 314.946 314.512

Demonstrações dos Resultados  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020
Receita bruta da prestação de 
   serviços (2.14) - - 31.614 41.864
     Impostos e contribuições  
   sobre serviços - - (955) (2.200)
Receita operacional líquida - - 30.659 39.664
     Custo dos serviços prestados (2.15) - - (22.509) (21.573)
Lucro bruto - - 8.150 18.091
Receitas (despesas) operacionais (28.407) (21.142) (37.820) (39.688)
     Gerais e administrativas (44) (33) (39.636) (53.125)
     Depreciação e amortização - - (184) (561)
     Financeiras, líquidas 737 102 (6.480) 7.189
     Resultado de equivalência 
   patrimonial (2.5/6) (29.100) (21.211) (2.288) (1.110)
     Outras operacionais, líquidas (2.16) - - 10.768 7.919
Prejuízo antes do imposto de 
   renda e contribuição social (28.407) (21.142) (29.670) (21.597)
     Imposto de renda e 
   contribuição social - exercício (150) (14) (150) (14)
     Imposto de renda e 
   contribuição social - diferidos - - 1.263 455
Prejuízo do exercício (28.557) (21.156) (28.557) (21.156)
Quantidade de ações (por lotes mil) 371.259 369.733 371.259 369.733
Prejuízo do exercício por ação - R$ (0,08) (0,06) (0,08) (0,06)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Prejuízo do exercício (28.557) (21.156)
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
  - Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) 841 2.112
Resultado abrangente do exercício (27.716) (19.044)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício (28.557) (21.156) (28.557) (21.156)
Ajustes para conciliar o resultado com 
os recursos líquidos gerados pelas 
atividades operacionais 29.100 21.211 2.472 1.671
        Depreciação e amortização - - 184 561
        Equivalência patrimonial 29.100 21.211 2.288 1.110
Variações nos ativos e passivos 
operacionais (4.697) 33.451 (2.813) (554)
        Contas a receber de clientes - - (3.913) 5.308
        Créditos tributários (6) (12) 1.644 1.905
        Créditos com partes relacionadas (150) - 1.886 26
        Impostos diferidos - - (830) 634
        Outros ativos 17 - 748 (1.089)
        Fornecedores  - - (3.095) (4.081)
        Tributos e obrigações sociais 14 12 (135) (4.692)
        Parcelamentos - - 6.788 818
        Débitos com partes relacionadas (5.413) 31.339 (5.262) -
        Ajuste de avaliação patrimonial 841 2.112 841 2.112
        Outros passivos - - (1.485) (1.495)
Recursos líquidos gerados (aplicados) 
nas atividades operacionais (4.154) 33.506 (28.898) (20.039)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
        Adições ao imobilizado - - (653) 93
        Investimentos (26.741) (32.113) - (3.781)
Recursos líquidos gerados (aplicados) 
nas atividades de investimentos (26.741) (32.113) (653) (3.688)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos:
        Aumento de capital social 31.339 - 31.339 -
Recursos líquidos gerados nas gerados 
de financiamentos 31.339 - 31.339 -
Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 444 1.393 1.788 (23.727)
Demonstração do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa:
         No início do exercício 2.393 1.000 38.726 62.453
         No final do exercício 2.837 2.393 40.514 38.726
Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 444 1.393 1.788 (23.727)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ajuste de Prejuí-
 avaliação zos Patri-

Capital 
social

Ações em 
tesouraria

patrimo-
nial 

acumula-
dos

mônio 
líquido

Saldos em 01 de janeiro 
de 2020 339.921 (45.914) (10.297) (130.502) 153.208
Ajuste de avaliação 
patrimonial - - 2.112 - 2.112
Prejuízo do exercício - - - (21.156) (21.156)
Saldos em 31 de 
dezembro de 2020 339.921 (45.914) (8.185) (151.658) 134.164
Aumento de capital social 31.339 - - - 31.339
Ajuste de avaliação 
patrimonial - - 841 - 841
Prejuízo do exercício - - - (28.557) (28.557)
Saldos em 31 de 
dezembro de 2021 371.260 (45.914) (7.344) (180.215) 137.787

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Consolidadas  
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

1 - Contexto operacional: A Santo Avito Participações S.A. (“Companhia”) é uma 
holding de capital fechado, que tem por objeto social a participação na Carioca 
Christiani-Nielsen Engenharia S.A.. 2 - Apresentação das demonstrações fi-
nanceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem 
as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras são 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia e foram arredon-
dadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. 
A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstrações financeiras, 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em 14 de abril de 2022. As de-
monstrações financeiras consolidadas da Santo Avito Participações S.A. incluem a 
empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. para efeito de consolidação, 
como segue: 

Empresa Participação Classificação
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 100% Controlada

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à 
soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua natureza, 
com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas e resul-
tados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adiantamento para 
futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou passivo, mantidas entre 
as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; iii) Do patrimônio lí-
quido da empresa controlada; e iv) Dos efeitos decorrentes de transações realizadas 
entre as empresas. 2.1 - Caixa e equivalentes de caixa: A Companhia classifica 
como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liqui-
dez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm 
conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. 
As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da 
aplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das demonstra-
ções financeiras. São representadas basicamente por operações compromissadas 
e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recompra diária pelo 
banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. 2.2 - Contas a receber 
de clientes: A conta é constituída pelas notas fiscais emitidas e não recebidas, e 
dos serviços medidos e não faturados até 31 de dezembro de 2021. A Companhia, 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, avaliou não haver necessidade 

de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é 
constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será ca-
paz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - Estoques: Demonstrados pelo valor de 
custo do estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem como outros custos 
indiretos. Não estão registrados por quantias superiores àquelas que se espera que 
sejam realizadas com seu uso ou venda. 2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos 
e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensu-
rados ao valor recuperável esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. 
A Administração, periodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropria-
do. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controladas 
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse 
método, a participação da Companhia no aumento ou na diminuição do patrimônio 
líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração 
de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas 
em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como 
receita (ou despesa) operacional. As demonstrações financeiras das sociedades 
coligadas e controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a 
Companhia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis 
estejam de acordo com as adotadas pela Companhia. 2.6 - Imobilizado: O custo 
de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que 
futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a Companhia e o 
custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é 
apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. 
O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo 
menos ao final de cada exercício. 2.7 - Fornecedores: Os títulos emitidos por for-
necedores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, 
dos encargos financeiros incorridos. 2.8 - Parcelamentos de tributos: A Compa-
nhia aderiu aos parcelamentos na Secretaria da Receita Federal e Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, para débitos de imposto de renda, contribuição social, 
previdenciários e não previdenciários. 2.9 - Parcelamentos com órgãos públicos: 
Acordos celebrados junto aos órgãos públicos, que resulta na obrigação do recolhi-
mento de contribuição pecuniária por parte da Companhia. Cada acordo celebrado 
possui prazos e taxas distintas para os recolhimentos. 2.10 - Imposto de renda e 
contribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração do imposto de renda 

e contribuição social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao imposto de renda e 
a contribuição social são calculadas com base nas alíquotas vigentes. Nos casos 
de contratos de longo prazo firmados com pessoa jurídica de direito público a Com-
panhia difere a tributação do lucro até a sua realização. A provisão correspondente 
encontra-se destacada no ativo ou passivo não circulante. 2.11 - Provisões tra-
balhistas: A Companhia registra nessa rubrica a provisão de férias calculada com 
base nas remunerações no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao 
final de cada exercício. 2.12 – Adiantamentos de clientes: Refere-se a adianta-
mentos de clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção 
de serviços. 2.13 – Retenções contratuais: A empresa retém um percentual estipu-
lado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos serviços, desde 
que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas ainda não julgadas, 
a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento e Quitação do Contrato. 
2.14 - Receitas: A Companhia aplica CPC 47/IFRS 15 – Receita de Contrato com 
cliente – conforme legislação contábil em vigor, que estabelece um modelo de cinco 
etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. A 
receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que a entidade 
espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviço para um cliente. 
Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 – Receitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de 
Construção e interpretações relacionadas.. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos 
compreendem todos os dispêndios que se relacionem diretamente com um contrato 
específico, os que forem atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem 
ser alocados ao contrato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos 
termos do contrato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem nesse 
grupo todas as demais receitas e despesas operacionais da Companhia, onde po-
demos destacar os ganhos nas vendas de ativos. 2.17 - Obras em consórcios: As 
participações em consórcio são registradas linha a linha no resultado e no balanço 
conforme percentual de participação em cada um deles. 2.18 - Avaliação do valor 
recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Companhia 
revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída pro-
visão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. As 
principais contas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imo-
bilizado. 2.19 - Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das Sociedades 
por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, que estão em conformidade com as normas internacionais 
de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB. 3 - Caixa e equivalentes de caixa:

2021 2020
Caixa e Bancos 36.644 770
Aplicações Financeiras 3.870 37.956

40.514 38.726
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, representados, principalmente, por Certificados de Depósito Bancário – 
CDBs, os quais são registrados pelos valores nominais, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços. 4 - Débitos com partes relacionadas 
(Controladora): As transações com partes relacionadas são realizadas em condi-
ções definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento 
para essas transações.

Passivo
2021 2020

AFAC dos acionistas 25.926 31.339
25.926 31.339

5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Companhia é parte envolvida 
em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais 
perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas e 
atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores legais 
com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída. Os saldos 
apresentam a seguinte composição:

2021 2020
Depósitos judiciais trabalhistas 4.126 4.224
Depósitos judiciais – ISS 67 67
Depósitos judiciais – PIS 269 271
Depósitos judiciais – COFINS 1.661 1.676
Outros depósitos e garantias 9.026 8.536

15.149 14.774
6 – Investimentos (controladora) 

Participação 2021 2020
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 100,00% 155.172 157.531
Ágio 5.536 5.536

160.708 163.067
7 - Imobilizado

Taxa de 2021 2020
depreciação Depreciação

anual Custo acumulada Líquido Líquido
Máquinas e 
equipamentos

10% a 
16,66% 104.431 (104.431) - -

Veículos 20% 23.475 (22.831) 644 -
Outros imobilizados 15% 10.155 (8.522) 1.633 1.808

138.061 (135.784) 2.277 1.808
8 - Patrimônio líquido: 8.1 - Capital social: O capital social, em 31 de dezem-
bro de 2021, está representado por 371.259.404,12 (369.732.930 em 31 de de-
zembro de 2020) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado. 8.2 - Reservas de lucros: Em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, as reservas de lucros não foram constituídas devido à Compa-
nhia ter apresentado prejuízo no exercício. 9 - Seguros: A Companhia adota a 
política de manter cobertura de seguros para os bens próprios de seu ativo imo-
bilizado, em montante considerado suficiente para cobrir todos os riscos existen-
tes. Possui também apólices de riscos nomeados, com cobertura determinada, 
definida por orientação de especialistas, levando em consideração a natureza 
e grau de risco do negócio, em montantes considerado suficientes para cobrir 
eventuais perdas em seus ativos e/ou responsabilidades. 10 - Instrumentos 
financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas 
patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 por valores compatíveis com 
os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos 
é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade 
e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente 
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.  A Companhia não tem 
a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Com-
panhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 
financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para mo-
nitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os 
sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de 
mercado e atividades do grupo. 11 - Eventos Subsequentes: A Administração 
avaliou os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os riscos 
aos quais a Companhia está exposta, e chegou à conclusão de que não existem 
efeitos relevantes que impactam as demonstrações financeiras da Companhia. 

DIRETORIA: CONTADORA - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

Quarta-feira, 27/04/2022
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