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continua

Nota 2012 2011
ATIVO
 Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ����������������������������� 04  95�598  10�731 
 Contas a receber  �������������������������������������������������� 05  981  981 
 Tributos e contribuições a recuperar  ������������������ -  2�680  2�509 
 Outros ativos  �������������������������������������������������������� -  122  20 

 99.381  14.241 
 Não circulante
 Títulos e valores mobiliários  �������������������������������� 06  67�587  66�508 
 Créditos com pessoas ligadas  ���������������������������� 09  -    886 
 Depósito para recursos  ���������������������������������������� -  6  6 
 Investimentos  ������������������������������������������������������� 07  3�642�907  1�299�834 

 3.710.500  1.367.234 
Total do Ativo  ���������������������������������������������������������  3.809.881  1.381.475 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores Expressos em Milhares de Reais)

Mutações Capital Social
Reservas de 

Lucros
Dividendos 
Propostos

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial

Lucros 
Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2010  ������������������������������������������������������ 1.200.179  95.514  285.931  (218.350)  -   1.363.274 
Realização de reserva - Dividendos pagos  ������������������������������������������������  -    -    (211�289)  -    -    (211�289)
Realização de reserva  ���������������������������������������������������������������������������������  -    (3�373)  -    -    3�373  -   
Ajustes de avaliação patrimonial:
� Reversão - Contas a receber  ��������������������������������������������������������������������  -    -    -    446  -    446 
� Reflexo de ajustes - Imobilizado e Investimentos - Controladas  ������������  -    -    -    3�054  -    3�054 
� Reflexo de realização - Imobilizado - Controladas �����������������������������������  -    -    -    (2�645)  4�008  1�363 
Lucro líquido do exercício  ����������������������������������������������������������������������������  -    -    -    -    189�587  189�587 
Destinações propostas:
� Reserva legal  ���������������������������������������������������������������������������������������������  -    9�849  -    -    (9�849)  -   
� Dividendos propostos  ��������������������������������������������������������������������������������  -    -    -    -    (46�780)  (46�780)
� Dividendos adicionais  ��������������������������������������������������������������������������������  -    -    140�339  -    (140�339)  -   
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 ������������������������������������������������������� 1.200.179  101.990  214.981  (217.495)  -   1.299.655 
Realização de reserva - Dividendos pagos  ������������������������������������������������  -    -    (12�471)  -    -    (12�471)
Realização de reserva  ���������������������������������������������������������������������������������  -    (3�492)  -    -    3�492  -   
Ajustes de avaliação patrimonial:
� Reversão - Contas a receber  ��������������������������������������������������������������������  -    -    -    234�020  -    234�020 
� Reflexo de realização - Imobilizado - Controladas �����������������������������������  -    -    -    (2�611)  3�957  1�346 
Lucro líquido do exercício  ����������������������������������������������������������������������������  -    -    -    -    200�825  200�825 
Destinações propostas:
� Reserva legal  ���������������������������������������������������������������������������������������������  -    10�414  -    -    (10�414)  -   
� Dividendos propostos  ��������������������������������������������������������������������������������  -    -    -    -    (49�465)  (49�465)
� Dividendos adicionais  ��������������������������������������������������������������������������������  -    -    148�395  -    (148�395)  -   
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 �������������������������������������������������������  1.200.179  108.912  350.905  13.914  -   1.673.910

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Senhores acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o 
Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Independentes� Cenário Macroeconômico: A economia brasileira terminou o ano de 2012 com crescimento do PIB 
de 0,9%� A produção industrial apresentou retração no último trimestre do ano, enquanto as vendas no varejo registraram queda 
acentuada em relação ao padrão médio dos últimos 3 anos� Tal cenário, combinado com o aumento da inflação, alimentaram as 
expectativas de baixo crescimento� Os projetos de governo na área de infraestrutura são ambiciosos� Rodovias, ferrovias, portos, 
aeroportos e outras obras estruturantes no âmbito do PAC- Programa de Aceleração do Crescimento, apontam o caminho preferen-
cial da política de estímulo ao investimento e geração de empregos� Neste cenário, a Primav participa como um “player” qualificado 
na área de infraestrutura e está atento às oportunidades que se apresentam para os três setores em que atua� Destaques Empre-
sariais: O destaque do ano foi a aquisição de parte da participação acionária na Ecorodovias� Infraestrutura e Logística (19%), até 
então detida por Impregilo International, passando a Primav Construções e Comércio S�A�, a deter 64,0% das ações da EcoRodo-
vias, restando 36,0% no mercado, em bolsa� A aquisição foi suportada pela emissão de debêntures no montante de R$ 2,1 Bilhões, 
com prazo de pagamento de 8 anos e 3 anos de carência� A entrada no setor portuário foi outro grande marco do Grupo no ano de 
2012� Em junho do ano passado, foi concluída a aquisição do Complexo Tecondi, sendo sua integração um dos focos estratégicos 
do Grupo� Como resultado dessa integração, do desenvolvimento da área de logística e dos ativos de concessões rodoviárias, a 
EcoRodovias obteve crescimento de 33,7% em sua receita bruta, totalizando R$ 2�653,3 Milhões� O setor de concessões rodoviárias 
correspondeu a 71,5% deste total de receita bruta, que registrou um total de 207,3 Milhões de veículos equivalentes pagantes em 
2012, 3,5% superior ao ano de 2011� As ações da EcoRodovias (BM&FBOVESPA: ECOR3) valorizaram 24% ao longo de 2012� 
O reconhecimento do mercado de que o grupo busca resultados de maneira sustentável vem, também, através da inclusão das 
ações, pela segunda vez, da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, o ISE� Sobre os novos negócios, 
a companhia continua acompanhando o desenvolvimento das futuras licitações de concessões rodoviárias federais e estaduais, de 
aeroportos, ferrovias e outras áreas da infraestrutura, sempre com foco na rentabilidade de seus negócios� No Setor de Construção 
o que se destaca como eventos marcantes é a preparação para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, agregados ao PAC do 
Governo Federal e ao biênio final dos Governos Estaduais, criaram várias oportunidades no mercado de construção pesada no ano 
de 2012, principalmente no que tange a investimentos públicos� Conjuntamente o mercado de investimentos privados também se 

fortaleceu em alguns setores, principalmente no caso dos segmentos portuário, de energia e industrial� Neste contexto, no ano de 
2012 a empresa alcançou a receita bruta consolidada de R$ 581,7 milhões, ante R$ 420,9 milhões no ano anterior, o que represen-
tou um crescimento de 27,6%� O crescimento da receita é fruto de conquistas de novos negócios ao longo dos anos de 2010 e 2011, 
dos quais destacamos projetos relevantes de infraestrutura do País como a Usina Hidrelétrica de Colider/MT, o Metrô Linha 5-Lilás/
SP, o Monotrilho Linha 17/SP e o Monotrilho de Manaus/AM� Alguns negócios conquistados em 2012, como o VLT Cuiabá/MT e o 
Viaduto Estaiado/PR, tiveram seu início neste exercício� Embora o crescimento em relação ao ano anterior tenha sido expressivo, 
o mesmo foi inferior às projeções iniciais� Algumas obras, como o Monotrilho de Manaus/AM e o VLT de Cuiabá/MT, apresentaram 
diferenças significativas de receita no exercício devido a atrasos no cronograma, em decorrência do processo de financiamento dos 
contratos� Isso resultou em aumento de despesas indiretas e a consequente queda de resultado� Já no Monotrilho Linha 17/SP as 
diferenças de receita foram decorrentes de atrasos nas desapropriações e remoções de interferências a cargo do cliente� Como 
consequência o resultado líquido do exercício atingiu (-) R$ 7,9 milhões, com margem EBITDA de R$ 9,4 milhões� O fluxo de caixa 
apresentou um saldo em 31 de dezembro de 2012 de R$ 28,3 milhões� Destaque Financeiro: Lucro Líquido do Exercício: Em 
2012, a Primav apresentou lucro líquido de R$ 200,8 Milhões, 6% superior a 2011� Debêntures: Em 26 de dezembro de 2012, foi 
concluída a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejus-
sória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476/2009� A emissão, realizada 
em série única, teve o montante total de R$ 2�100�000 mil, correspondentes a 2�100 debêntures de valor unitário equivalente a R$ 
1�000�000,00 (um milhão de reais)� Como garantia reais da operação foram oferecidas 183�887�916 ações de emissão da Ecoro-
dovias Infraestrutura e Logística S�A� das quais a Companhia é detentora, bem como de todas as vantagens e direitos que forem 
atribuídos às respectivas ações, além da cessão fiduciária de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, direitos, juros sobre 
o capital próprio, distribuições e demais valores a serem recebidos de qualquer outra forma pela Companhia� Foi assegurado ainda, 
como garantia adicional fidejussória, o aval prestado pela sociedade controladora CR Almeida S/A - Engenharia e Construções� As 
debêntures renderão juros a taxa correspondente à variação acumulação de 100% das taxas médias dos DI - Depósitos Interfinan-
ceiros, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 
CETIP, acrescida exponencialmente de um spread de 2,45% ao ano, também na base de 252 dias úteis� Tais juros serão pagos 
semestralmente a contar da data de emissão� Rio de Janeiro, 4 de março de 2013� A Administração�

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores Expressos em Milhares de Reais)
Nota 2012 2011

PASSIVO
 Circulante
 Empréstimos e financiamentos  �������������������������������� 08  10�556  7�367 
 Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas  ���������������� -  880  1�834 
 Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar  ��� 09  49�465  46�780 
 Outros passivos ��������������������������������������������������������� -  2  -   

 60.903  55.981 
 Não circulante
 Empréstimos e financiamentos  �������������������������������� 08  2�070�687  9�208 
 Débitos com pessoas ligadas  ���������������������������������� 09  4�381  16�631 

 2.075.068  25.839 
 Patrimônio líquido
 Capital social  ������������������������������������������������������������� 10  1�200�179 1�200�179 
 Reservas de lucros  ��������������������������������������������������� 10  459�817  316�971 
 Ajustes de avaliação patrimonial  ������������������������������ 10  13�914  (217�495)

 1.673.910  1.299.655 
Total do Passivo  ���������������������������������������������������������  3.809.881  1.381.475

1. Contexto operacional: A Companhia tem por atividade preponderante a participa-
ção em outras sociedades atuando como holding em exploração de concessões de 
serviços públicos� 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações 
contábeis: As demonstrações contábeis individuais da Companhia foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com observância às disposições contidas na Legislação Societária Brasileira 
e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC)� Esses pronunciamentos visam à convergência das Normas Brasileiras 
de Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade� As demonstrações con-
tábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia, e foram 
preparadas com base no custo histórico� A preparação das demonstrações contábeis 
de acordo com as normas do CPC requer que a Administração da Companhia faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas� Por definição, os re-
sultados reais podem divergir das respectivas estimativas� Estimativas e premissas 
com relação ao futuro são revistas de maneira sistemática pela Companhia e são 
baseadas na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas� Revi-
sões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados� 3. Principais 
práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia nes-
sas demonstrações contábeis estão descritas abaixo� Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados� a. Moeda estrangeira: Transa-
ções em moeda estrangeira, se existentes, são convertidas para a moeda funcional 
pelas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações� Os ganhos ou perdas 
cambiais oriundos da conversão de moeda estrangeira são reconhecidos no resultado� 
b. Instrumentos financeiros: b1. Ativos financeiros não derivativos: A Compa-
nhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados� Todos os 
outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual 
a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento� A 
Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transa-
ção na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo finan-
ceiro são transferidos� Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia 
nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual� A Compa-
nhia possui aplicações financeiras e recebíveis como ativos financeiros não derivati-
vos� Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não 
são cotados no mercado ativo� Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis� Após o reconhecimento 
inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável� Os recebí-
veis abrangem contas a receber de clientes e outros créditos� b2. Passivos financei-
ros não derivativos: A Companhia reconhece passivos financeiros inicialmente na 
data em que são originados� Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento� A Companhia baixa um passivo financeiro 
quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas� Os ativos 
e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compen-
sar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o 
ativo e quitar o passivo simultaneamente� A Companhia tem os seguintes passivos 
financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras 
contas a pagar� Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis�  Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do mé-
todo dos juros efetivos� c. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos 
de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras� As aplica-
ções financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos 
até a data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata� Para 
que um investimento financeiro seja qualificado como equivalente de caixa, precisa ter 
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insig-
nificante risco de mudança de valor� Portanto, um investimento normalmente qualifica-
-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento original de curto 
prazo, de três meses ou menos da data da aquisição� d. Contas a receber: As contas 
a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subse-
quentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de 
juros efetiva menos, se for o caso, a provisão para créditos de liquidação duvidosa� 
Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de 
acordo com as condições originais das contas a receber� e. Investimentos: Os inves-
timentos em controladas e coligadas com participação no capital votante superior a 
20% ou com influência significativa, são avaliados por equivalência patrimonial� f. Em-
préstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são inicialmente 
reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo 
os custos de transação) e subsequencialmente demonstrados pelo custo amortizado� 
As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efeti-
va ao longo do prazo do empréstimo ou financiamento de tal forma que na data do 
vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido� Os juros são incluídos em 
despesas financeiras� Os empréstimos e financiamentos são classificados como pas-
sivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a 
liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço� g. Provi-
sões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação pre-
sente ou não formalizada como resultado de eventos passados; quando é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e quando o 
valor possa ser estimado com segurança� Não são reconhecidas provisões para per-
das operacionais futuras� As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gas-
tos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa 
antes dos impostos que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinhei-
ro no tempo e para os riscos específicos da obrigação� h. Demais ativos, passivos 
circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço quando for prová-
vel que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança� Um passivo é reconhecido 
no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo no futuro� Estão demonstrados por seus valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, en-
cargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ati-
vos, retificados por provisão para perdas quando necessário� i. Capital social: As 
ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido� Custos adicionais diretamen-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores Expressos em Milhares de Reais)

Nota 2012 2011
Receita líquida das atividades operacionais ������������������ 11  207�363  186�869 
Lucro bruto �����������������������������������������������������������������������  207.363  186.869 
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas  �������������������������������� 12  (4�525)  (2�462)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  �������� 13  4  865 

 (4.521)  (1.597)
Lucro antes dos efeitos financeiros  ��������������������������  202.842  185.272 
Receitas financeiras  �������������������������������������������������������� 14  4�008  10�589 
Despesas financeiras  ����������������������������������������������������� 14  (6�025)  (3�033)
Lucro antes da tributação do imposto de renda e 
da contribuição social  ��������������������������������������������������  200.825  192.828 
Imposto de renda e contribuição social  ������������������������� 15  -    (3�241)
Lucro líquido do exercício  ������������������������������������������  200.825  189.587

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

te atribuíveis a emissão de ações, se ocorridos, são demonstradas em conta redutora 
do capital, líquido de quaisquer efeitos tributários� j. Reconhecimento de receitas: As 
receitas decorrentes da principal atividade da Companhia têm estado restritas àquelas 
resultantes da avaliação de investimentos pelo método da equivalência patrimonial� 
Nesse método, a participação proporcional da Companhia nos lucros ou prejuízos de 
suas investidas são reconhecidas no resultado operacional� A receita financeira é re-
conhecida com base no método da taxa de juros efetiva� As demais receitas são 
sempre reconhecidas pelo regime de competência� Uma receita não é reconhecida se 
há uma incerteza significativa quanto à sua realização� k. Partes relacionadas: Ope-
rações de mútuo financeiro com empresas ou pessoas ligadas são registradas pelos 
seus valores originais acrescidos de rendimentos às taxas contratuais até a data do 
balanço� l. Ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma: 
Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Adminis-
tração da Companhia possui total controle da situação ou quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos� Passivos 
contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da as-
sessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a 
complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração 
da Companhia, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasio-
naria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança� Os passivos 
contingentes classificados como perdas possíveis são divulgados em notas explicati-
vas e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem 
provisão e nem divulgação nas demonstrações contábeis� A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente di-
vergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação� m. Segregação entre circulante e não 
circulante: As operações ativas e passivas com vencimentos inferiores a 360 dias 
estão registradas no circulante e as com prazos superiores no não circulante� n. De-
monstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram 
preparadas pelo método indireto� 4. Caixa e equivalentes de caixa

2012 2011
Caixa  ���������������������������������������������������������������������������������������  22  -   
Bancos conta-movimento  ������������������������������������������������������  -    1 
Certificados de depósito bancário  �����������������������������������������  48�032  10�730 
Debêntures  �����������������������������������������������������������������������������  47�544  -   

 95.598  10.731
Nas aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários e debentures, es-
tão registradas as aplicações que considerando o valor, o prazo e a época da aplica-
ção e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Compa-
nhia� 5. Contas a receber

2012 2011
Faturas e títulos a receber  �������������������������������������������� (a)  3�700  3�700 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  ����������� (a)  (3�700)  (3�700)
Créditos de precatórios a receber  �������������������������������� (b)  981  981 

 981  981
a� Faturas e títulos a receber: Representam valores a receber provenientes de fa-
turas emitidas e de medições de serviços realizados ainda não faturados� Os valores 
a receber são reconhecidos incluindo os valores dos respectivos impostos diretos de 
responsabilidade tributária da Companhia e excluídos dos valores considerados pela 
Administração como de liquidação duvidosa� b. Créditos de precatórios a receber: 
O saldo em 31 de dezembro de 2012 correspondente integralmente à aquisição, 
de empresa ligada, de precatórios requisitórios com origem em ações ordinárias de 
natureza alimentícia expedidos pelo Estado de Minas Gerais� Tendo em vista que tais 
precatórios foram adquiridos pelo valor equivalente a 31,5% do seu valor de face, o 
registro contábil foi mantido pelo custo de aquisição� 6. Títulos e valores mobiliários: 
Durante o exercício de 2010 a Companhia aportou parte dos precatórios de sua pro-
priedade, recebidos por cessão de sua controladora, em um fundo de investimentos 
denominado “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Pre-
catórios Selecionados III” que tem por objeto a captação de recursos para aquisição 
de Direitos Creditórios oriundos de precatórios de titularidade do cedente� Sobre o 
valor aportado, no montante de R$ 175�124 mil, foi aplicado um deságio equivalente a 
63,74%, representado pelas condições atuais de negociação de mercado, resultando 
em um aporte líquido de R$ 63�500 mil� Além disso, foi aportado também R$ 1�500 
mil em moeda corrente� O Fundo, conforme registro e divulgações na Comissão de 
Valores Mobiliários, apresenta, em 31 de dezembro, as seguintes características e 
posição:
Nome Fundo: FIDC-NP PRECATÓRIOS SELECIONADOS III
CNPJ Fundo: 11�641�910/0001-70
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador: 59�281�253/0001-23
Situação do Fundo: Em funcionamento normal�

2012 2011
I - Saldo das Aplicações
 � Direitos creditórios (DC) - R$ 000  ��������������������������������������������  66�622  65�312 
 � Outros títulos, valores mobiliários e ativos financeiros de 
   renda fixa, exceto cotas do Fundo de Desenvolvimento 
   Social (FDS) - R$ 000  ���������������������������������������������������������������  1�030  1�344 
II - Patrimônio líquido
 � Valor do patrimônio líquido - R$ 000  ���������������������������������������  67�587  66�508 
 � Valor do patrimônio líquido médio - R$ 000  ����������������������������  67�498  65�923
7. Investimentos: As participações permanentes avaliadas por equivalência patrimo-
nial estão assim representadas: 

CR Obras 
(a)

EcoRodo-
vias (b) SCP Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2010   448.457  801.340  8.703  1.258.500 
Ajuste de avaliação patrimonial  ������������  4�417  -    -    4�417 
Resultado de equivalência patrimonial  ���  17�155  172�368 (2�654)  186�869 
Dividendos distribuídos  ��������������������������  (21�458)  (126�994)  (1�500)  (149�952)
Saldos em 31 de Dezembro de 2011  ���  448.571  846.714  4.549 1.299.834 
Aquisição de participação societária �����  -    375�294  -    375�294 
Aquisição de participação societária - 
  Ágio pago  ���������������������������������������������  -    1�613�787  -    1�613�787 
Ajuste de avaliação patrimonial  ������������  235�366  -    -    235�366 
Resultado de equivalência patrimonial ��  (7�945)  215�886  (578)  207�363 
Dividendos distribuídos  ��������������������������  -    (88�737)  -    (88�737)
Saldos em 31 de Dezembro de 2012  ���  675.992  2.962.944  3.971  3.642.907 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Valores Expressos em Milhares de Reais)
2012 2011

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
  OPERACIONAIS:  ���������������������������������������������������������������  (4.958)  8.780 
Lucro líquido do exercício antes do imposto 
  de renda e da contribuição social  ����������������������������������  200.825  192.828 
Ajustes por: ������������������������������������������������������������������������������  (204.558)  (189.389)
�  Juros e variações monetárias  ��������������������������������������������  2�805  (4�270)
�  Resultado apurado na alienação de créditos  ��������������������  -    1�740 
�  Resultado de equivalência patrimonial  ������������������������������  (207�363)  (186�869)
�  Depreciações e amortizações  ��������������������������������������������  -    10 
RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO: ������������������������  (3.733)  3.439 
Aumento (redução) nos passivos: �����������������������������������������  (952)  (5.985)
�  Imposto de renda e contribuição social pagos  ������������������  -    (3�241)
�  Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas  ��������������������������  (954)  (2�740)
�  Outros passivos  ������������������������������������������������������������������  2  (4)
Redução (aumento) nos ativos: ���������������������������������������������  (273)  11.326 
�  Contas a receber �����������������������������������������������������������������  -    8�050 
�  Tributos e contribuições a recuperar  ���������������������������������  (172)  3�288 
�  Depósitos para recursos  �����������������������������������������������������  -    5 
�  Outros ativos  �����������������������������������������������������������������������  (101)  (17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
  INVESTIMENTO: �����������������������������������������������������������������  (1.900.344)  155.803 
�  Aplicações em investimentos permanentes  ����������������������  (1�989�081)  -   
�  Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos  �������  88�737  154�062 
�  Venda de investimentos  �����������������������������������������������������  -    1�741 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
  FINANCIAMENTO:  ������������������������������������������������������������  1.990.169  (204.758)
�  Empréstimos e financiamentos obtidos  �����������������������������  2�070�687  -   
�  Pagamento de empréstimos e financiamentos  ����������������  (9�684)  (11�156)
�  Pagamento de obrigações fiscais, sociais e 
  trabalhistas parceladas  �������������������������������������������������������  -    (2�753)
�  Operações de mútuo com empresas ligadas  �������������������  (40�834)  (75�847)
�  Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos  �������������  (30�000)  (115�002)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E 
  EQUIVALENTES DE CAIXA  ��������������������������������������������  84.867  (40.175)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO 
  DO PERÍODO  ���������������������������������������������������������������������  10.731  50.906 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO 
  FIM DO PERÍODO  �������������������������������������������������������������  95.598  10.731

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(Valores Expressos em Milhares de Reais)

a. A participação societária na CR Almeida S/A - Engenharia de Obras, cujas ativida-
des preponderantes são a execução e a exploração de todas as áreas da engenharia 
e construção, foi mantida durante o exercício e corresponde a 99,996387% do seu 
capital� Ao final do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 a controlada apresen-
tou prejuízo de R$ 7�899 mil (Lucro de R$ 17�155 mil ao final do exercício de 2011)� A 
situação patrimonial é apresentada a seguir: 

2012 2011
Capital social  �����������������������������������������������������������������  659�351  659�351 
Reservas de lucros  �������������������������������������������������������  2�798  6�740 
Ajustes de avaliação patrimonial  ����������������������������������  13�914  (217�503)

 676.063  448.588 
b. A participação societária na EcoRodovias Infraestrutura e Logística S�A� equivalen-
te a 63,988691% (44,988690% em 31 de dezembro de 2011) teve as modificações 
relacionadas a participação decorrentes da aquisição, durante o exercício de 2012, 
106�152�825 ações representativas de 19% das ações de propriedade da ex-acionista 
Impregilo International Infrastructures n�v� A aquisição, finalizada em 26 de dezembro 
de 2012, considerada como combinação de negócios, totalizou R$ 1�989�081 mil, dos 
quais, R$ 1�613�787 mil foram provisoriamente identificados como ágio decorrente de 
contratos de concessão detidos pelas controladas da EcoRodovias� A Companhia 
está em fase de contratação de avaliador terceirizado para realizar estudos para men-
suração do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos e, ao final do es-
tudo, não excedendo o prazo máximo de 12 meses, serão contabilizados os ajustes, 
se houver, retrospectivamente� A Administração avaliou provisoriamente o valor justo 
dos ativos e passivos adquiridos e concluiu que o ágio pago será substancialmente 
alocado aos contratos de concessão� Por possuir vida útil finita, o ágio será amortiza-
do pelo prazo final das correspondentes concessões� Ao final dos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a controlada apresentou lucros de R$ 422�072 
mil e R$ 383�017 mil, respectivamente� A situação patrimonial é apresentada a seguir:

2012 2011
Capital social  �������������������������������������������������������������������  1�320�549  1�320�549 
Reservas de capital  ��������������������������������������������������������  31�867  31�224 
Reservas de lucros  ���������������������������������������������������������  755�160  530�287 

 2.107.576  1.882.060
8. Empréstimos e financiamentos
Modalidade Moeda 2012 2011
Passivo Circulante
�  Capital de giro - Bradesco S/A  ��������������������������������� Nacional  8�282  7�367 
�  Debêntures - Juros remuneratórios ���������������������������������� Nacional  2�274  - 

 10.556  7.367 
Passivo Não Circulante
�  Capital de Giro - Bradesco S/A  �������������������������������� Nacional  -  9�208 
�  Debêntures - Principal  ���������������������������������������� Nacional  2�100�000  - 
�  Debêntures - Custos de captação  ���������������������������������� Nacional  (29�313)  - 

 2.070.687  9.208 
a. Capital de giro - Brasdesco S/A: Como garantia foram oferecidas notas promissó-
rias e avais dos intervenientes garantidores solidários com vencimento final em 2013� 
b. Debêntures: Em 26 de dezembro de 2012, foi concluída a primeira emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia 
adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, 
nos termos da Instrução CVM 476/2009� A emissão, realizada em série única, teve 
o montante total de R$ 2�100�000 mil, correspondentes a 2�100 debêntures de valor 
unitário equivalente a R$ 1�000�000,00 (um milhão de reais)� Como garantia reais da 
operação foram oferecidas 183�887�916 ações de emissão da Ecorodovias Infraes-
trutura e Logística S�A� das quais a Companhia é detentora, bem como de todas as 
vantagens e direitos que forem atribuídos às respectivas ações, além da cessão fidu-
ciária de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimentos, direitos, juros sobre o capital 
próprio, distribuições e demais valores a serem recebidos de qualquer outra forma 
pela Companhia� Foi assegurado ainda, como garantia adicional fidejussória, o aval 
prestado pela sociedade controladora CR Almeida S/A - Engenharia e Construções� 
As debêntures renderão juros a taxa correspondente à variação acumulação de 100% 
das taxas médias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, “over extra grupo”, expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente 
pela CETIP, acrescida exponencialmente de um spread de 2,45% ao ano, também 
na base de 252 dias úteis� Tais juros serão pagos semestralmente a contar da data 
de emissão�
A amortização ocorrerá em seis parcelas anuais, conforme a seguir:

Parcelas
Fração do Valor 

 Nominal Unitário
Valor 

Equivalente
Data de 

Vencimento
Parcela 01  ����������������������������� 10,00%         210�000 26/12/2015
Parcela 02  ����������������������������� 15,00%         315�000 26/12/2016
Parcela 03  ����������������������������� 15,00%         315�000 26/12/2017
Parcela 04  ����������������������������� 20,00%         420�000 26/12/2018
Parcela 05  ����������������������������� 20,00%         420�000 26/12/2019
Parcela 06  ����������������������������� 20,00%         420�000 26/12/2020

100,00%         2.100.000 
9. Transações com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas, 
no caso de mútuo financeiro, são formalizadas através de contratos, com prazo de 
vencimento indeterminado� As atualizações são feitas com base na taxa média de en-
dividamento e realizadas em condições específicas determinadas pela Administração 
da Companhia� Portanto, a posição financeira e o resultado das transações refletem 
as condições estabelecidas nestas negociações� Se realizadas com terceiros, pode-
riam gerar resultados diferentes para a Companhia� 
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sobre o lucro líquido consignadas na demonstração do resultado do exercício estão 
baseadas no lucro tributável do exercício� O lucro tributável difere do lucro apresenta-
do na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou 
dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutí-
veis de forma permanente�  Muito embora a Companhia possua prejuízos fiscais e 
bases negativas de contribuição social nos montantes de R$ 78�659 mil e R$ 78�796 
mil, respectivamente, e adições temporárias no montante de R$ 3�700 mil, que gera-
riam ativos fiscais diferidos nos montantes de R$ 26�756 mil, em função da incerteza 
sobre a efetiva possibilidade da recuperação em períodos futuros, conservadoramen-
te, não foram constituídas provisões ativas sobre esses créditos fiscais� A conciliação 
da despesa de imposto de renda e contribuição social no exercício de 2011 é assim 
apresentada:

IRPJ CSLL Total
Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social ������������������������������������  192�828  192�828  192�828 
Alíquota aplicável  �������������������������������������������� 25% 9% 34%

 48�207  17�355  65�562 
Ajustes para cálculo da taxa efetiva:
�  Resultados de equivalência patrimonial  �����  (46�717)  (16�818)  (63�535)
�  Adições e exclusões permanentes líquidas 
���������������������������������������������������������������������������  (628)  (218)  (846)
�  Utilização de prejuízos fiscais e bases 
negativas de CSLL - Ajuste do REFIS  ����������  1�780  641  2�421 
�  Compensações de prejuízos fiscais e 
bases negativas de CSLL  ������������������������������  (265)  (96)  (361)
Total da despesa com imposto de renda e 
contribuição social  �������������������������������������������  2.377  864  3.241 
16. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos 
financeiros� A administração dos instrumentos financeiros que a Companhia mantém é 
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança� A política de controle consiste em acompanhamen-
to permanente das condições contratadas versus as condições vigentes de mercado� 
Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia não possuía nenhum instrumento finan-
ceiro derivativo para mitigar riscos associados aos seus instrumentos financeiros e du-
rante o exercício também não efetuou aplicações de caráter especulativo ou quaisquer 
outros ativos de risco� Os resultados são condizentes com as políticas e estratégias 
definidas pela Administração da Companhia� 17. Gerenciamento de riscos: As ope-
rações da Companhia estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os 
de variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e o risco de sinistros� Em 
face das possíveis perdas na realização de ativos, quando necessário, é constituída 
provisão para créditos de liquidação duvidosa� Os riscos são constantemente acom-
panhados pela Administração� O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração 
da Companhia no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financei-
ras e sistemas de controles internos� 18. Seguros: A Administração da Companhia 
adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são 
consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à 
ocorrências de sinistros� As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, 
não foram examinadas pelos nossos auditores independentes�

Rio de Janeiro (RJ), 31 de Dezembro de 2012�
Cesar Beltrão de Almeida - Diretor Presidente

João Alberto Gomes Bernacchio - Diretor Administrativo-Financeiro
David Dangui Nepomoceno - Contador CRC�PR 046�200/O-9

2012 2011
Ativo não circulante
 Créditos com pessoas ligadas
 �  Amanda Gracielle Veiga de Almeida  ������������������������������������������  -  443 
 �  Maria Fernanda Beltrão de Almeida  �������������������������������������������  -  443 

 -  886 
Passivo circulante
 Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar
 �  CR Almeida S/A - Engenharia e Construções  ���������������������������  49�465  46�780 

 49�465  46�780 
Passivo não circulante
 Débitos com pessoas ligadas
 �  CR Almeida S/A - Engenharia de Obras  ������������������������������������  4�196  16�278 
 �  Cesar Beltrão de Almeida  ������������������������������������������������������������  46  101 
 �  Denise Beltrão de Almeida Cassou  ��������������������������������������������  46  101 
 �  Marcelo Beltrão de Almeida  ��������������������������������������������������������  46  101 
 �  Eduarda Guimarães de Almeida  �������������������������������������������������  12  25 
 �  Roberta Guimarães de Almeida ��������������������������������������������������  12  25 
 �  Maria Fernanda Beltrão de Almeida  �������������������������������������������  12  - 
 �  Amanda Gracielle Veiga de Almeida  ������������������������������������������  11  - 

 4�381  16�631 
 Receitas financeiras - Encargos de operações de mútuo
 �  CR Almeida S/A - Engenharia de Obras  ������������������������������������  -  11 
 �  Amanda Gracielle Veiga de Almeida  ������������������������������������������  -  166 
 �  Eduarda Guimarães de Almeida  �������������������������������������������������  -  165 
 �  CR Almeida S/A - Engenharia e Construções  ���������������������������  2�125  5�610 

 2�125  5�952 
 Despesas financeiras - Encargos de operações de mútuo
 �  CR Almeida S/A - Engenharia de Obras  ������������������������������������  2�344  73 
 �  CR Almeida S/A - Engenharia e Construções  ���������������������������  -  53 

 2�344  126 
10. Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social subscrito e integrali-
zado está representado por 1�200�179�131 ações ordinárias, sem valor nominal, 
assim distribuídas:

Ações %
CR Almeida S/A - Engenharia e Construções  ��������������  1�200�178�639 99,999959
Participare - Administração e Participações Ltda�  ��������  339 0,000028
PIO XII - Participações Societárias e Administração de 
Bens Próprios S/A�  ����������������������������������������������������������  153 0,000013

 1.200.179.131 100,000000 
b. Reservas de lucros: b�1� Reserva legal - R$ 82�206 mil (R$ 71�792 mil em 31 de 
dezembro de 2011), é constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício, ajustado 
nos termos do que estabelece a Lei das Sociedades por Ações, considerando ainda 
as limitações previstas no Art� 193 daquela Lei�  b�2� Reserva de lucros a realizar - R$ 
26�705 mil (R$ 30�197 mil em 31 de dezembro de 2011) é constituída pela parcela não 
realizada de ágio registrado na controlada indireta Ecorodovias Concessões e Serviços 
S�A� originada pelo registro, em exercícios anteriores, de reserva de reavaliação ante-
riormente existente na controlada indireta Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A 
e que, no exercício social de 2008, foi estornada�  Os reflexos na sua controladora dire-
ta foram então computados como ágio decorrente da mais valia dos ativos imobilizados 
daquela empresa, não havendo reflexos no patrimônio líquido� Assim, como forma de 
refletir com adequação o estorno de reserva de reavaliação, o montante existente foi 
considerado como reserva de lucros a realizar, o qual vem sendo realizado na mesma 
proporção da amortização do ágio que lhe deu origem� c. Dividendos e juros sobre o 

capital próprio: c�1� De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório 
é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, nos ter-
mos da legislação societária, os quais montaram em R$ 49�465 mil (R$ 46�780 mil em 
31 de dezembro de 2011)� Além disso, a Companhia destinou no exercício de 2012 R$ 
148�395 mil (R$ 140�339 mil em 2011) a título de dividendos adicionais representativos 
da proposta da Administração que, segundo disposições contidas no ICPC 08, foram 
mantidos em reserva no patrimônio líquido para deliberação por parte dos acionistas� 
Durante o exercício a Companhia efetuou pagamento de dividendos de R$ 12�471 
mil (R$ 211�289 mil em 2011) correspondentes a valores anteriormente mantidos em 
reserva de dividendos�  d. Ajustes de avaliação patrimonial: Refere-se ao registro 
reflexo (por equivalência patrimonial) da controlada CR Almeida S/A - Engenharia de 
Obras referente a contrapartida do registro da mais valia de bens integrantes de pro-
priedades para investimento e do ativo imobilizado apurados nos termos do ICPC 10 
e, também de ajustes relativos ao cálculo do valor justo dos créditos de precatórios a 
receber, existentes naquela controlada até o exercício de 2011� 

2012 2011
Reflexo sobre contas a receber de controlada  ����������������������  -  232�720 
Reflexo sobre a mais valia de ativos de controlada (ICPC 
10)  ���������������������������������������������������������������������������������������������  (13�914)  (15�225)

 (13.914)  217.495 
11. Receita operacional líquida 2012 2011
Resultado de equivalência patrimonial  �����������������������������������  207�363  186�869 

 207.363  186.869 
12. Despesas gerais e administrativas - Por natureza 2012 2011
Pessoal e encargos  ������������������������������������������������������������������  110  178 
Serviços de terceiros  ����������������������������������������������������������������  3�636  1�168 
Tributos  ��������������������������������������������������������������������������������������  185  806 
Depreciações  ����������������������������������������������������������������������������  -  10 
Viagens e estadias  ��������������������������������������������������������������������  405  167 
Outros custos e despesas  ��������������������������������������������������������  189  133 

 4.525  2.462 
13. Outras receitas (ou despesas) operacionais líquidas 2012 2011
Receita na alienação de investimentos  �����������������������������������  -  1�903 
Custo de investimentos alienados  �������������������������������������������  -  (1�741)
Resultado na alienação de créditos  �����������������������������������������  -  (1�740)
Reversão de benefícios por adesão ao parcelamento da Lei 
nº 11�941/09  ������������������������������������������������������������������������������  -  2�421 
Outros resultados  ����������������������������������������������������������������������  4  22 

 4  865 
14. Receitas e despesas financeiras

2012 2011
Receitas financeiras:
�  Empresas ligadas  �������������������������������������������������  2�125  5�952 
�  Aplicações financeiras  ������������������������������������������  1�770  4�425 
�  Outras  ��������������������������������������������������������������������  113  212 

 4.008  10.589 
Despesas financeiras:
�  Empréstimos e financiamentos  ����������������������������  3�666  2�855 
�  Empresas ligadas  �������������������������������������������������  2�344  126 
�  Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas  ������������  15  52 

 6.025  3.033 
15. Imposto de renda e contribuição social: Levando em consideração o ante-
riormente exposto, a provisão para imposto sobre a renda e para contribuição social 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da Primav Construções e Comércio S/A. Rio de Janeiro - RJ
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Primav Construções e Comércio S/A�, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas� Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A Administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro� Responsabilidade dos auditores in-
dependentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria� Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante� Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis� Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro� Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia� Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresen-
tação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto� Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião� Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Primav Construções e Comércio S/A� 
em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil� Outros assuntos: Conforme mencionado na nota explicativa nº 06, a 
Companhia aportou créditos a receber do Governo do Estado do Paraná cedidos pela sociedade controladora e que decorrem de 
direitos indenizatórios, em um fundo de investimentos de direitos creditórios� A realização desses créditos depende da execução 
orçamentária por parte do Governo do Estado�

Curitiba (PR), 04 de Março de 2013�
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Auditores Independentes S/S
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