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Para os novos, o empurrão que faltava.
No empreendedorismo, o fator risco é primordial, e uma a cada dez startups é bem sucedida.
Flavio Picchi, advogado.

conomia

Cem empresas nascentes e inovadoras de base tecnológica podem se candidatar à inclusão no programa Startup Brasil, do governo federal.
Karina Lignelli
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Picchi: boa cooperação.
para se assop ro rr og áv ei s
ciar às acelerapor mais seis.
Como o governo prevê acelerar doras: a relação será negociada
150 empresas por meio do pro- direto entre as partes.
"Vale até tentar abordá-la
grama até 2014, quem não for
selecionado na primeira etapa antes para ver se há interesse
pode participar da próxima, a no modelo de negócio desenvolvido pela startup, e contar
partir de 19 de novembro.
Mas é preciso ter atenção a com um advogado especializaalguns detalhes. Entre os cri- do para negociar o contrato
térios de seleção das startups com a aceleradora", orienta.
O advogado Flavio Picchi,
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Companhia Mecânica Auxiliar - CNPJ nº 61.086.740/0001-87 - NIRE nº 35.300.068.157
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2013
Ata Sumária - Data e Local: 25 de abril de 2013, às quatorze horas, na sede social, em São Paulo, na Alameda Itu, 852,
4º andar, Cerqueira César; Quorum: a totalidade do capital social; Instalação: artigo 124 da Lei nº 6.404/76; Mesa: Presidente – Arthur Brandi Mascioli; Secretário – Manuel Vazquez Fariña; Deliberações: A assembléia dos acionistas decidiu, por unanimidade: 1 – Aprovar as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2012,
publicadas no Diário Oﬁcial do Estado e no Diário do Comércio, edições de 18 de abril de 2013; 2 – Autorizar a diretoria
a promover a distribuição de lucros acumulados; 3 - Os honorários dos diretores ﬁcam mantidos, conforme estabelecido
na AGO de 15 de abril de 2005. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, aprovada, é assinada pelos membros
da mesa e acionistas: Presidente: Arthur Brandi Mascioli; Secretário: Manuel Vazquez Fariña; Acionistas: Arthur Brandi
Mascioli e Renata Mascioli. Confere com o original. São Paulo, 25 de abril de 2013. Manuel Vazquez Fariña, Secretário.
JUCESP nº 190.296/13-6 em 21.05.2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica aos interessados que está temporariamente SUSPENSA a Concorrência nº 02/2013 - Processo nº 2.940/2013, destinada à contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projeto Básico de ampliação e adequação
da Estação de Tratamento de Esgoto Pitico, neste município, tendo em vista que ocorrerão adequações no edital.
Sorocaba, 27 de maio de 2013.
Comissão Especial de Licitações - Jovelina Rodrigues Bueno - Presidente.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que se acha aberto no
Sistema Eletrônico do Banco do Brasil o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
38/2013 - Processo nº 3.480/2013, destinada a aquisição de ferramentas diversas, pelo
tipo menor preço. Sessão Pública: dia 14/06/2013, às 11:00 horas. O edital completo será
disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br. Informações pelos telefones: (15) 32245825/5811/5812/5813/5814/5815/5816/5817/5818/5819/5821/ 5822/5823/5824/5810 e 5826 ou
aquisição do edital completo à Avenida Pereira da Silva, nº 1.285, no Setor de Licitação e Contratos.
Sorocaba, 27 de maio de 2013. Ivan Flores Vieira - Pregoeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica que se acha aberto, o Pregão
Eletrônico nº 36/2013 - Processo nº 1.725/2013, destinado à contratação de empresa para
locação, instalação e configuração de impressoras a laser monocromáticas multifuncionais,
impressoras a laser monocromáticas, impressoras a laser coloridas (policromáticas) e
impressoras jato de tinta coloridas (policromáticas) para serem utilizadas por esta Autarquia,
SESSÃO PÚBLICA dia 12/06/2013 às 14:00 horas. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.
br, pelos tel. (15) 3224-5810/5811/5812/ 5813/5814/5815/5816/ 5817/5819/5824/5825/5826, ou
pessoalmente na Av. Pereira da Silva, nº 1.285, no Setor de Licitação e Contratos. Sorocaba, 27
de maio de 2013. Ema Rosane Lied Garcia Maia - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Aviso de Retificação de Edital
Edital nº 31/2.013 – Reti Rati do Edital nº 27/2013 Concorrência Pública nº 04/2013
Objeto: fica retificado o Anexo II do Edital e ratificadas
as demais cláusulas e condições estabelecidas no
Edital nº 27/2.013 – Concorrência Pública nº 04/2.013.
O Edital de Retificação na íntegra poderá ser retirado
gratuitamente através do site www.birigui.sp.gov.br
ou na Seção de Licitações. Informações:- Seção de
Licitações ou pelos telefones (18) 3643.6125/6126.
Pedro Felício Estrada Bernabé, Prefeito Municipal,
Birigui, 27/05/2.013.

SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2.013.
Após verificar erro de digitação quanto ao item 5.7
do Edital, a pregoeira designada pela Portaria nº
50/2011 torna público que o Pregão Presencial
nº 34/2013, o qual visa o registro de preços para
aquisição de produtos químicos, destinados à
Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto,
para utilização no tratamento de água bruta, pelo
período de 12 (doze) meses, será SUSPENSO,
até que todas as dúvidas sejam sanadas, Andréia
Cristina Possetti Melo, Pregoeira Oficial,
Birigui, 27/05/2013.

das em empreendedorismo
inovador (as aceleradoras).
Nesse típico modelo de "parceria-público-privada", segundo ele, a ideia de deixar
detalhes em aberto (como a
forma de associação entre as
partes) pode fomentar o processo de competição entre os
melhores projetos, acredita.
Os critérios de seleção técni-

ca, opina Picchi, são muito bemvindos pelo diferencial de não
ser um 'one size fits all', ou seja,
não é uma chamada de financiamento em que todos os candidatos a receber são basicamente semelhantes – como linhas de crédito para produtores rurais, por exemplo, onde
há ciclos estabelecidos que
permitem padronização.

"O que se tem que levar em
conta é que startups vão querer
estar junto das aceleradoras
mais conhecidas, e as aceleradoras vão querer hospedar
startups com mais viabilidade
econômica. No empreendedorismo, o fator risco é primordial,
e uma a cada dez startups é
bem sucedida. O Startup Brasil
não é (nem deve ser) um pro-

grama de financiamento a fundo perdido de ideias, mas um
mecanismo institucional de
concretizar projetos viáveis
economicamente", completa.

S ERVIÇO
http://startupbrasil.mcti.gov.br/
inscricoes/

BVEP Empreendimentos Imobiliários SPE III S.A.
CNPJ nº 15.549.294/0001-82
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Estoque de imóveis
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante

Tota do ativo

Integralização inicial de capital
Aumento de capital
Prejuízo líquido do período
Saldos em 31 de dezembro de 2012

Nota

Passivo
Circulante
Imposto e contribuições a recolher
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuizos Acumulados
Total do patrimônio líquido
93.394.236 Tota do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações ﬁnanceiras.
4
5

2012

349.057
93.042.538
2.641
93.394.236

Nota

2012
Nota
2012
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e Administrativas
8
(551.684)
Resultado Financeiro
39.268
93.912.247
(521.842) Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
social
(512.416)
93.390.405
Imposto de renda e contribuição social
7
(9.426)
93.394.236
Prejuízo líquido do período
(521.842)
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações ﬁnanceiras.
3.831
3.831

6

Capital social Prejuízos acumulados
Total
1.000
1.000
2012
93.911.247
- 93.911.247
(521.842)
(521.842)
(521.842) Resultados do período
(521.842)
93.912.247
(521.842) 93.390.405 Resultado abrangente total
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

1 Contexto operacional - A BVEP Empreendimentos Imobiliários SPE III
S.A (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 28 de março de 2012, de acordo com as leis brasileiras e domiciliada no Brasil. O endereço do escritório da Companhia é Praia de Botafogo
nº 228, 12º andar, sala 1201 F parte, Rio de Janeiro. A Companhia foi
constituída com o objetivo principal de incorporação, exploração comercial
e a administração de imóveis.
2 Base de preparação das demonstrações ﬁnanceiras - As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e emanadas das Sociedades por Ações - Lei nº
6.404/76, bem como alterações introduzidas com o advento da Lei nº
11.638/07 e Lei 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), especiﬁcamente o CPC para Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Diretoria da Companhia
autorizou a conclusão das demonstrações ﬁnanceiras em 19 de março de
2013, considerando os eventos subseqüentes ocorridos até esta data, que
tiveram efeito sobre as demonstrações ﬁnanceiras. a. Base de Mensuração - As demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. b. Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações ﬁnanceiras são apresentadas em Real, que é
a moeda funcional da Companhia. Todas as informações ﬁnanceiras apresentadas em Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos - A
preparação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as normas emitidas pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
aplique premissas que afetam a adoção de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas
de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis,
sendo a principal relacionada a ajuste das propriedades para investimento
ao valor de mercado, as quais são reconhecidas no período em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
3 Principais práticas contábeis - As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nas demonstrações ﬁnanceiras. a. Reconhecimento de receita de juros - A sociedade
encontra-se em fase de planejamento e desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto não apresenta receitas da atividade ﬁm, somente despesas com matérias de consumo, necessárias a sua constituição e
manutenção, bem como receitas ﬁnanceiras as quais foram reconhecidas
conforme o regime contábil da competência do exercício. b. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a ﬁnalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, para investimento
e/ou outros ﬁns. A Companhia considera caixa saldos em conta corrente
de movimento, aplicações ﬁnanceiras de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa e estando sujeitas a insigniﬁcante risco de
mudança de valor e resgatáveis em até 90 dias. c. Estoque - Os estoques
são compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido.
O custo dos estoques é composto do valor pago pelo imóvel adquirido para
incorporação imobiliária, acrescido dos gastos com construção e encargos
ﬁnanceiros oriundos da compra do imóvel. d. Outros ativos e passivos Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado
pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que
resultem em benefícios econômicos futuros. 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. Os ativos e passivos são classiﬁcados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável
que ocorra nos próximos dozes meses. Caso contrário, são demonstrados
como não circulantes. e. Tributação - Imposto de renda e contribuição
social - As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro
ﬁscal são calculadas pelo regime de tributação do Lucro Presumido. No
lucro presumido, as alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social
são de 15% e 9%, respectivamente, sobre a base presumida de receita,
ou seja, conforme receita correspondente. f. Provisões - Uma provisão é
reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira conﬁável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a
obrigação. g. Instrumentos ﬁnanceiros - De acordo com o CPC aplicável
às pequenas e médias empresas (PME) o reconhecimento, mensuração
e evidenciação dos instrumentos ﬁnanceiros ativos e passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado. A Companhia reconhece, um
ativo ﬁnanceiro por seu valor presente à vista, incluindo o pagamento dos
juros, quando aplicável. A Companhia reconhece títulos de dívidas emitidos e passivos subordinados 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. Tais passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de qualquer custo de transação
atribuível. Após o reconhecimento inicial, esses passivos ﬁnanceiros são
medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.

4 Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2012
1.100
278.578
69.379
349.057
As aplicações ﬁnanceiras acima são de curto prazo, de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas
a insigniﬁcante risco de mudança de valor.
5 Estoques - Tipo de projeto: Comercial. Localidade: Rua do Passeio 78,
Rio de Janeiro-RJ. Data de início do projeto: 23/07/2012. Tempo de duração da construção do projeto: 891 dias (31/12/2014). Percentual que já foi
construído do projeto: 0%. Data prevista de entrega do projeto (Habite-se):
Dezembro/2014.
31/12/2012
Custo de aquisição do imóvel
90.667.305
Construção
663.857
ITBI
1.711.376
93.042.538
Imóvel adquirido em 23 de julho de 2012, através de escritura pública de
compra e venda sob o valor de R$ 93.042.538, com a intenção de construção, locação e venda.
6 Patrimônio líquido - Constituída em 28 de março de 2012, o capital social subscrito e totalmente interalizado da Companhia é de R$ 93.912.247,
divido por 93.912.247 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. .
Nº Ações
ordinárias
Acionistas
Votos Integralizado
(unidades)
BV Empreendimentos e
Participações S.A.
65.000.000 65.000.000
65.000.000
28.912.247 28.912.247
28.912.247
Nigri Construtora Ltda.
93.912.247 93.912.247
93.912.247
7 Imposto de renda e contribuição social - A base de tributável para apuração do Imposto de renda e da contribuição social do exercício corrente
foi o saldo integral da receita ﬁnanceira aplicado às alíquotas de 15% para
imposto de renda mais 10% adicional e de 9% para contribuição social.
8 Despesas gerais e administrativas
2012
Serviços Prestados – PJ
457.987
Assistência Jurídica
52.250
IPTU
28.947
12.500
Assistência Contábil
551.684
9 Provisão para litígios e depósitos judiciais - A Companhia, em 31 de
dezembro de 2012, com base na opinião de seus assessores jurídicos, não
é parte em processos judiciais.
10 Instrumentos Financeiros - Considerações gerais - Os valores de
mercado dos ativos e passivos ﬁnanceiros foram determinados com base
em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização
apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia
de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de
Caixa
Bancos
Aplicações ﬁnanceiras

Aos
Acionistas e Diretores da
BVEP Empreendimentos Imobiliários SPE III S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da BVEP Empreendimentos
Imobiliários SPE III S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do
resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos ﬂuxos de caixa, para o período de 28 de março (Início das atividades
da Companhia) a 31 de dezembro de 2012, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações ﬁnanceiras - A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para as pequenas e
médias empresas (NBC TG 1000), assim como pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações ﬁnanceiras 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 ﬁnanceiras estão livres de distorção relevante. Uma
auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten-

Associação
ç Beneﬁcente Sírio Libanesa - CNPJ nº 43.654.110/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 - (Expressos em Reais)
2012
2011
ATIVO
2012
2011 PASSIVO
86.277,51
75.104,77
CIRCULANTE
3.746.825,24
3.340.645,51 CIRCULANTE
Impostos e Contribuições a recolher
18.646,14
15.301,05
Disponibilidades Efetivas
3.682.794,72
3.303.211,75
Contas a Pagar
1.164,45
Caixa e Bancos
116.161,66
68.113,83
Provisões de Férias e 13º Salário
67.631,37
58.639,27
Aplicações Financeiras
3.566.633,06
3.235.097,92
9.191.998,62
8.909.479,16
Créditos e Valores
64.030,52
37.433,76 PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
8.909.479,16
8.574.340,68
Adiantamento de Férias
42.655,62
31.058,86
Superávit do Exercicio
282.519,46
335.138,48
Adiantamento para Despesas
15.000,00
9.278.276,13
8.984.583,93
PIS/Coﬁns/CSLL a Compensar
6.374,90
6.374,90 TOTAL DO PASSIVO
NÃO-CIRCULANTE
5.531.450,89
5.643.938,42
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Investimentos
4.085.580,59
4.176.019,83
em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Aplicações
27.510,36
19.010,00
Patrimônio
Superavit
Título de Capitalização
24.500,29
19.010,00
Social Acumulados
Total
Consórcio
3.010,07
- Saldo em 31/12/10
8.574.340,68
- 8.574.340,68
Propriedades para Investimento
4.058.070,23
4.157.009,83 Superavit do exercício
335.138,48
335.138,48
Imóveis
1.221.476,00
1.221.476,00 Saldos em 31/12/11
8.574.340,68
335.138,48 8.909.479,16
Terrenos
3.133.413,00
3.133.413,00 Apropr.do superavit do
(-) Depreciação
(296.818,77)
(197.879,17) exercício anterior
335.138,48
(335.138,48)
Tangível
1.440.285,80
1.462.334,09 Superavit do exercício
282.519,46
282.519,46
Imóveis
616.377,00
616.377,00 Saldos em 31/12/12
8.909.479,16
282.519,46 9.191.998,62
Computadores e Periféricos
7.312,00
7.312,00
Móveis e Utensílios
62.439,80
62.439,80 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em
Instalações
5.721,01
5.721,01 relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações
Terrenos
812.718,00
812.718,00 ﬁnanceiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às
(-) Depreciação
(64.282,01)
(42.233,72) práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação
Intangível
5.584,50
5.584,50 contábil, Resolução CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual
Marcas e Patentes
5.584,50
5.584,50 para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução
TOTAL DO ATIVO
9.278.276,13
8.984.583,93 CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das DemonstraNotas Explicativas às Demonstrações Contábeis ções Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2012 - (em reais)
Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a
1. Contexto Operacional - Fundada em 12 de outubro de 1924 por um grupo Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 que revogou a Resolução
de moças da colônia síria, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIO LIBANESA está CFC Nº 877/2000 – NBCT 10.19, para as Entidades sem Finalidade de Lucros,
estabelecida em sede própria na Rua Augusta nº 2.933, 4º andar, sala 42 em São e estabeleceu critérios e procedimentos especíﬁcos de avaliação, de registros
Paulo – Capital e mantém ﬁlial na Rua Joaquim de Almeida nº 403/411 – CEP: dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações
04050-011, onde funciona a Creche Adélia Curi, é uma entidade sem ﬁns lucra- contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das
tivos, que tem por ﬁnalidade atender e manter o bem estar e o desenvolvimento entidades sem ﬁnalidade de lucros. O resumo das principais práticas contábeis
social e educacional das crianças acolhidas em suas unidades prestando serviços adotadas compreende: a. Aplicações ﬁnanceiras: São registradas ao custo,
permanentes e gratuitos aos seus assistidos, sem qualquer discriminação. A acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o
Associação possui registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvi- valor de mercado; b. Ativo circulante e não circulante: Registrados pelo valor de
mento Social – SEADS sob nº 308, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança realização, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando
e do Adolescente – CMDCA sob nº 611/CMDCA/96 e no Conselho Municipal de aplicável; c. Ativo Intangível:
Foram registrados os direitos que tenham por
el:
Assistência Social – COMAS sob o nº 340/2005. Goza de imunidade tributária objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com
por ser considerada de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal por força essa ﬁnalidade e amortizados linearmente de acordo com o prazo de contrato de
dos Decretos nº 14.544, de 19.05.1977, nº 50.333 de 09/12/2005 e nº 09 de despesas; d. Passivo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores
07 de janeiro de 2004, respectivamente, e certiﬁcada pelo Conselho Nacional de conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
Assistência Social como Entidade Beneﬁcente de Assistência Social, em 20 de encargos incorridos; e. Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com
outubro de 2005, pela Resolução nº 177. 2. Principais práticas contábeis - Na base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras de 2012, a Entidade adotou a Lei n° os encargos sociais correspondentes.
3. Imobilizado/Intangível
2012
2011
Descrição
Custo
Depreciação
Total
Total
Imóvel – Rua Maria Figueiredo - 355 ............................................................................
309.493,00
(75.206,88)
234.286,12
259.355,08
Imóvel – Rua Oscar Freire - 205 ...................................................................................
204.680,00
(49.737,24)
154.942,76
171.521,84
Imóvel – Rua Siqueira Campos - 283 ............................................................................
707.303,00
(171.874,65)
535.428,35
592.719,91
Terreno – Rua Maria Figueiredo - 355 ...........................................................................
1.434.676,00
1.434.676,00
1.434.676,00
Terreno – Rua Oscar Freire - 205 ..................................................................................
562.505,00
562.505,00
562.505,00
Terreno – Rua Siqueira Campos - 283 ..........................................................................
1.136.232,00
1.136.232,00
1.136.232,00
Imóvel – Rua Augusta - 2933 – cj. 42 ...........................................................................
166.425,00
(14.963,33)
151.461,67
156.449,45
Imóvel – Rua Joaquim de Almeida - 411 .......................................................................
258.000,00
(17.415,00)
240.585,00
246.390,00
Imóvel – Rua Joaquim de Almeida - 403 .......................................................................
191.952,00
(12.956,77)
178.995,23
183.314,15
Terreno – Rua Joaquim de Almeida – 403.....................................................................
330.971,00
330.971,00
330.971,00
Terreno – Rua Joaquim de Almeida – 411.....................................................................
481.747,00
481.747,00
481.747,00
Computadores e Periféricos - Sede ...............................................................................
2.694,00
(1.309,53)
1.384,47
1.821,00
Computadores e Periféricos - Creche ............................................................................
4.618,00
(2.151,51)
2.466,49
3.231,99
Móveis e Utensílios - Sede ............................................................................................
12.960,80
(2.636,47)
10.324,33
11.478,88
Móveis e Utensílios – Creche ........................................................................................
49.479,00
(12.023,64)
37.455,36
41.463,24
Instalações - Sede ........................................................................................................
1.945,00
(259,34)
1.685,66
1.880,17
Instalações - Creche .....................................................................................................
3.776,01
(566,42)
3.209,59
3.587,21
Marcas e Patente – Sede ..............................................................................................
4.560,50
4.560,50
4.560,50
Marcas e Patente - Creche............................................................................................
1.024,00
1.024,00
1.024,00
Total.............................................................................................................................
5.865.041,31
(361.100,78)
5.503.940,53
5.624.928,42
4. Auxílios e Subvenções - No exercício de 2012, a Entidade recebeu da Diretoria foi recebido o total de R$ 168.729,66. 6. Isenções Usufruídas - As isenções das
Regional de Educação - Ipiranga o montante de R$ 567.515,59. 5. Doações - Even- contribuições sociais usufruídas nos anos de 2012 e 2011 estão registradas na
tualmente a Entidade recebe doações de pessoas Físicas/Jurídicas e neste exercício conta “Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas e Custo da Contribuição

2012
Prejuízo líquido do período
(521.842)
Variação de ativos e passivos operacionais
Estoques
(93.042.538)
Impostos a recuperar
(2.641)
Obrigações Fiscais e Trabalhista
3.831
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
(93.563.190)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Integralização de capital social
1.000
Aumento de Capital Social
93.911.247
Caixa líquido aplicado nas atividades de ﬁnanciamento 93.912.247
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
349.057
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do período
349.057
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
349.057
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor
contábil dos instrumentos ﬁnanceiros equivale aproximadamente ao seu
valor de mercado, conforme descrito abaixo: Em 31 de dezembro de 2012,
o principal instrumento ﬁnanceiro da Companhia é: • Caixa e Equivalente
de Caixa – saldos de bancos contas corrente e aplicações ﬁnanceiras são
apresentados a valor contábil que equivale ao valor de mercado.
11 Outras Informações - A companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados
suﬁcientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, conseqüentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.
Em 31 de dezembro de 2012, o limite máximo de responsabilidades é de
R$ 1.400.000,00, conforme composição abaixo: Local do Risco: Rua do
Passeio, 78 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. Seguro à Base de Ocorrência
“Occurence Basis”
Limite da
Cobertura
Franquia
Cobertura (R$)
POS: 10% com mínimo
RC Obras Civis e/ou
de R$ 15.000,00
Instalação e Montagem.
POS: 10% com mínimo
Erro de Projeto.
de R$ 15.000,00
POS: 10% com mínimo
RC Cruzada.
1.000.000,00
de R$ 15.000,00
POS: 10% com mínimo de
R$ 15.000,00Danos Materiais
POS: 10% com mínimo
caudados ao Proprietário da
de R$ 15.000,00
Obra.
RC Empregador
200.000,00
Sem Franquia
Danos Morais para as
coberturas de RC Obras, RC
200.000,00
Sem Franquia
Cruzada, Erro de Projeto e
Danos ao Proprietário da Obra.
ção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações ﬁnanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, 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 ﬁnanceiras 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 apresentação das demonstrações ﬁnanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras - Em nossa opinião, as
demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da
BVEP Empreendimentos Imobiliários SPE III S.A. em 31 de dezembro de
2012, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para
o período de 28 de março a 31 de dezembro de 2012, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000).
São Paulo, 07 de maio de 2013

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Ederson Rodrigues de Carvalho
Contador CRC 1SP199028/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011
RECEITAS
2012
2011
RECEITAS GERAIS
2.234.046,82
2.145.445,49
Receitas Sociais
211.424,66
159.090,00
Receitas Diversas
395.242,93
468.247,56
Receitas Financeiras
238.742,65
262.206,67
Receitas Gerais-Educação
567.515,59
496.156,25
Isenção Coﬁns
24.179,90
22.454,25
Gratuidades
796.941,09
737.290,76
TOTAL
2.234.046,82
2.145.445,49
DESPESAS
DESPESAS GERAIS
1.951.527,36
1.810.307,01
Despesas com Pessoal
50.489,03
41.219,64
Despesas com Serviços
8.039,26
6.558,54
Despesas com Locações
7.621,80
6.672,00
Despesas com Transportes
1.594,90
1.345,38
Despesas com Materiais de Consumo
5.477,16
6.858,32
Outras Despesas Administrativas
157.142,98
161.246,09
Serviços de Terceiros-PJ
76.870,11
40.913,42
Despesas Financeiras
2.491,52
1.239,28
Despesas Tributarias
4.996,99
9.929,20
Outras Despesas
18.741,53
37.289,37
Despesas Gerais-Educação
796.941,09
737.290,76
Custo da Gratuidade
796.941,09
737.290,76
Custo da Contr. Social-COFINS
24.179,90
22.454,25
Superavit do Exercicio
282.519,46
335.138,48
TOTAL
2.234.046,82
2.145.445,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2012
2011
Superavit do Exercício
282.519,46
335.138,48
Ajustes de despesas (receitas) que não
representam movimentação de caixa:
Depreciação e amortização
120.987,89
120.340,22
Variações nos ativos e passivos:
(Aum.) Redução em Valores a Receber
32.417,00
(Aum.) Redução em Adiantamentos Diversos
(26.596,76)
(3.717,54)
(Aum.) Redução em Impostos e
Contribuições a compensar
25,19
(Red.) Aumento em Imp. e Contrib. a Recolher
3.345,09
14.318,69
(Red.) Aumento em Contas a Pagar
(1.164,45)
(177,51)
(Red.) Aum. em Prov. de Férias e 13º Salário
8.992,10
18.125,32
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais
388.083,33
516.469,85
Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Título de Capitalização
(12.000,00)
Aquisição de Imobilizado
(5.490,29)
(11.693,81)
Consórcio
(3.010,07)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
(8.500,36)
(23.693,81)
Fluxos de caixa das ativ. de ﬁnanciamentos
Disp. líquidas aplic. nas ativ. de ﬁnanciamentos
Redução nas disponibilidades
379.582,97
492.776,04
No início do período
3.303.211,75
2.810.435,71
No ﬁnal do período
3.682.794,72
3.303.211,75
Aumento nas disponibilidades
379.582,97
492.776,04
Social-COFINS” demonstra apenas o valor da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS). A Entidade está aguardando decisão do processo
administrativo nº 11831.002402/2007-67, que visa o reconhecimento da isenção
da contribuição patronal do ao INSS.
2012
2011
COFINS
24.179,90
22.454,25
7. Gratuidades - Em cumprimento ao disposto no artigo 13 da Lei 12.101/09, a
Entidade atendeu em 2012 98 crianças e igual número em 2011 com idade entre
01 a 03 anos e 11 meses, encaminhadas pela Prefeitura do Município de São Paulo.
A verba recebida a este titulo, no valor de R$ 567.515,59, foi aplicada integralmente
em gratuidade. As gratuidades concedidas totalizaram o valor de R$ 796.941,09 em
2012 e R$ 737.290,76 em 2011 e estão contabilizadas nas contas “Gratuidade-Custo
e Gratuidade Concedidas” e representam 56,40% do total da receita bruta anual
efetivamente recebida em 2012 e 53,20% em 2011. 8. Voluntariado - A Entidade
está providenciando a quantiﬁcação do trabalho voluntário. 9. Patrimônio Social - O
Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o saldo inicial
acrescido dos superavits, diminuído dos déﬁcits apurados anualmente desde a sua
fundação menos os ajustes do Patrimônio Social.
Ivette B. Kanawati Attalah - Presidente
Eduardo Serbaro Tostes - Contador - CRC-1SP 187364/O-1

