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OAS Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 06.324.922/0001-30 – NIRE 35.3.0036333-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 29 de Abril de 2013
1. Data, hora e local:29/4/13, 12hs, sede. 2. Convocação e Presença:Totalidade. 3. Mesa:Pres.:Cesar de Araújo Mata Pires; Secr.:José
Adelmário Pinheiro Filho.4.Ordem doDia e Deliberações:EmAGE:4.1.Aprovar a reformulação da administração da Cia., que passará a
competir a uma Diretoria composta de 03 membros, eleitos pela Assembleia Geral, c/ mandato de 3 anos, sendo um Dir. Superintendente,
um Dir. Financeiro e um Dir. Jurídico, passando os Capítulos III, IV, V e VII do Estatuto Social da Cia. a vigorar c/ a redação constante do
Estatuto Social consolidado emanexo (Anexo I).4.2.Diante das alterações dispostas acima, promover a reforma do Estatuto Social da Cia.,
alterando osCapítulos III, IV,V eVII, que passará a vigorar c/ a redação que consta no Anexo I da presente ata.4.3.Aprovar a remuneração
global dosmembros doCons.Fiscal no limitemínimoestabelecido noArt.162, §3º, da LSA.EmAGO:4.4.Aprovar as contas dos administra-
dores;o balançopatrimonial;a demonstraçãodo resultadodoexercício;a demonstraçãodasmutaçõesdopatrimônio líquido;e a demonstra-
ção dos fluxos de caixa, todos relativos ao exercício findo em31/12/12, auditados pela “Ernst &YoungTerco”, publicados noDOESP, págs.5
a9eno JornalDiário doComércio, págs.23e24, dia 17/4/13.4.5.Tendoemvista quenão seapurou lucro líquidonoexercício encerradoem
31/12/12, não haverá distribuição de dividendos. Resolvem, ainda, reverter o saldo da reserva de reavaliação, no valor de R$ 339.001,00,
decorrente da realização de bens reavaliados, p/ absorção de parte do prejuízo daCia.apurado no exercício findo em31/12/12.4.6.Renovar
omandatodosConselheirosFiscaisdaCia., a seguir indicados,atéaAssembleiaGeralOrdináriade2014:(i)RogérioLealPintodeCarvalho,
RGnº 402899318, SSP/BA,CPF/MFnº 576.569.755-00, residente e domiciliado naRuaConselheiroCorreia deMenezes, nº 182, aptº.402,
naCidadedeSalvador, EstadodeBahia, comomembro titular do conselho fiscal, eMarcosRogério LyrioPimenta,RGnº3803286,SSP/BA,
CPF/MF nº 727.277.995-00, com endereço profissional situado àRua Frederico Simões, nº 85, conj.1203, Caminho das Árvores, Salvador/
BA,CEP:41820-774, comoseu respectivo suplente, e;(ii) AlfeuGarbin, brasileiro,RGnº1139055,SSP/DF,CPF/MFnº371.501.209-97, com
domicílio profissional situado na SBS Q4, Lotes ¾, 14º andar, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, como membro titular. 4.7. Resolvem,
também, eleger para o cargo deConselheiro Fiscal daCia., comomembro titular, oSr.Tácio LacerdaGomes,RGnº 06711621-36, SSP/BA,
CPF/MFnº958.160.205-44, comendereçoprofissional naRuaBahia, 1233,Higienópolis,SãoPaulo/SP–CEP:01244-001, esua respectiva
suplente, a Sra.Lucia Paoliello Guimarães, RG nº 1768477 SSP/ES, CPF/MF nº 107.741.867-12, com endereço profissional na Rua Bahia,
1233, Higienópolis, São Paulo/SP – CEP: 01244-001, expirando seus mandatos na data da AGO da Cia. a ser realizada em 2014. 4.8. A
acionistadeclaraqueosmembrosdoConselhoFiscal acimacitadospossuemasqualificaçõesnecessáriase cumpremos requisitosestabe-
lecidos no artigo 162daLSAenoEstatutoSocial daCia.para o exercício do cargo.Por sua vez, osConselheiros Fiscais aceitamsuaeleição
e tomarão posse em seus respectivos cargos assinando oTermo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal, arquivado na
sede daCia..4.9.Tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia dos Srs.Cesar de AraújoMata Pires e José Adelmário Pinheiro Filho,
aos cargos Diretores da Cia., a partir de 1/05/13, conforme termos de renúncia que ficam arquivados na sede da Cia., com a aprovação de
suas contas como administradores.Os Diretores ora renunciantes outorgam à Cia., e dela recebem, amais ampla, plena, rasa, geral e irre-
vogável quitação com relação ao período emque atuaram comoadministradores daCia..4.10.Eleger, paramandato de 03 anos, com início
em 1/05/2013 e término na AGO de 2016, (i) para o cargo de Diretor Superintendente, o Sr.Carmine De Sierve Neto, RG nº 03917103-54
SSP/BA,CPF/MFnº515.484.295-20, (ii) paraocargodeDiretorFinanceiro, oSr.RicardoMarques Imbassahy,RGnº05159255-00,CPF/MF
nº 697.610.195-00, e (iii) para o cargo de Diretor Jurídico, o Sr. Adriano Cláudio Pires Ribeiro, RG nº 07081274-87 SSP/BA, CPF/MF nº
016.817.877-09, todoscomdomicíliopara finsdo§2º,doArt.149daLSA,naAv.ProfessorMagalhãesNeto,1.752,EdifícioLenaEmpresarial,
14º andar, Pituba, Salvador – BA, CEP 41810-012 4.11.Os Diretores ora eleitos, presentes à Assembleia, aceitaram os cargos p/ os quais
forameleitos, declarando, expressamente, p/ todosos finseefeitos legais quenãoestão impedidos, por lei especial, deexercer administração
desociedadeenemforamcondenados(ouencontram-sesobefeitodecondenação)(i)apenaquevede,aindaquetemporariamente,oacesso
acargospúblicos;(ii)por crime falimentar, deprevaricação, peita ousuborno, concussão, peculato;ou (iii)por crimecontraaeconomiapopular,
o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 4.12. Cada
Diretor,oraeleito,tomarápossedeseurespectivocargomedianteaassinaturadetermodeposselavradoemlivropróprio.5.Encerramento:Nada
mais.6.Assinaturas:Pres., Cesar de AraújoMata Pires;Secr., José Adelmário Pinheiro Filho.Acionista:OASS.A.Diretores eleitos:Carmine
DeSierveNeto, RicardoMarques Imbassahy, AdrianoCláudioPiresRibeiro.SP, 29/4/13.Cesar deAraújoMataPires-Pres.;JoséAdelmá-
rioPinheiroFilho-Secr..Anexo I-EstatutoSocial-Capítulo I-DaDenominação,Duração,SedeeObjetoSocial-Art.1º-AOASEmpreen-
dimentosS.A. (“Cia.”)é uma sociedade por ações, regida pelo presenteEstatutoSocial e pelas disposições legais que lhes foremaplicáveis,
especialmente Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e suas alterações posteriores, vigorando por prazo indeterminado.Art.2º-A Cia. tem sua
sede e foro na Av. Angélica, nº 2.248, 8º andar, Consolação, CEP 01228-200, na Cidade de SP, Estado de SP, local onde funciona o seu
escritórioadministrativo,podendoabrir filiais,escritóriose representaçõesemqualquer localidadedopaísoudoexterior,mediantedeliberação
da Diretoria.Art.3º-A Cia. tem por objetivo social a:(i)exploração da atividade de engenharia civil e da indústria de construção civil, inclusive
gerenciamento e execução de projetos de obras; (ii)compra e venda de imóveis; (iii)incorporação imobiliária; (iv)prestação de serviços de
gestão financeira; (v)prestação de serviços de cessão demão-de-obra; (vi)locação demáquinas/equipamento, c/ e sem operador; (vii)admi-
nistraçãoecomercializaçãodeespaçopublicitáriopróprio;(viii)coordenaçãoecontrataçãodaproduçãodematerialeditorialp/mídia impressa;
e (ix)participação como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior de qualquer ramo, podendo inclusive, constituir e
participar emconsórcio deempresas.Capítulo II-Capital Social,Filiais eAções-Art.4º-Ocapital subscrito é deR$278.399.126,00, dividido
em 278.399.126 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas emmoeda corrente nacional.§Único:A Cia.
mantém filiais nas seguintes localidades:(i)na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Professor Magalhães Neto, n° 1.752, Ed. Lena
Empresarial, 14° andar, Pituba, CEP 41.810-012. Importância destacada do capital social:R$ 1.000,00; (ii)naCidade deSalvador, Estado da
Bahia, na R.Cel.Almerindo Rehem, nº 126, 11° andar, Salas 1101 a 1104, Caminho das Árvores, CEP 41820-768. Importância destacada
docapital social:R$1.000,00;(iii)naCidadedeSalvador,EstadodaBahia,Av.Prof.MagalhãesNeto,nº1.856,Edf.TkTower,19ºAndar,Pituba,
CEP41810-012.Importânciadestacadadocapitalsocial:R$1.000,00;(iv)naCidadedeBrasília,DistritoFederal,SH/Sul,Quadra06,Conjunto
A, Bloco “A”, Salas 502 a 504, Centro Empresarial Brasil 21, CEP:70.316-000. Importância destacada do capital social:R$ 1.000,00; (v)na
CidadedoRJ,EstadodoRJ,naAv.AfonsoArinosdeMeloFranco,BarradaTijuca,nº222,EdifícioBarraPrime,14ºandar (parte),CEP:22631-
455. Importância destacada do capital social:R$ 1.000,00;e, (vi)naCidade de Porto Alegre, Estado doRS, na Av.Padre Leopoldo Brentano,
nº 700, Humaitá, CEP:90250-590. Importância destacada do capital social:R$ 1.000,00.Art.5º-Às ações daCia.são assegurados os direitos
que a Lei confere às ações de cada espécie.§1º:Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.§2º:A
Cia.,nostermosdaLei,poderáadquiriraçõesdesuaemissão,p/cancelamentooumanutençãoemtesourariap/posterioralienação,mediante
autorização da Assembleia Geral. §3º:A Cia. poderá contratar, c/ instituição credenciada p/ serviços de agente emissor de certificados, a
escrituraçãoeguardados livrosde registroe transferênciadeações.Capítulo III-DaAdministração-Art.6º-ACia.seráadministradaporuma
DiretoriaExecutiva,c/ospoderesconferidosemLeieporesteEstatutoSocial, sendoativaepassivamente representadanos termosdoArt.13
dopresenteEstatuto.§1º:AremuneraçãodaDiretoriaExecutivaserá fixadaanualmentepelaAssembleiaGeral.§2º:OsmembrosdaDiretoria
Executiva tomarão posse na forma do que dispõe o Art.149 da LSA, tendo os requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabili-
dades contempladas na mesma Lei, Arts. 145 a 158, dispensando-se a constituição de caução em garantia das gestões.Art.7º-A Diretoria
Executiva é composta por 03Diretores, residentes noPaís, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelaAssembleiaGeral, c/mandato de 03
anos,permitidaareeleição,c/asdesignaçõesseguintes:DiretorSuperintendente,Dir.FinanceiroeDir.Jurídico.§1º:Aofinaldeseusmandatos,
os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos Diretores.§2º:É facultado a qualquer Dir. efetuar, por escrito, indicação
específica de outro membro da Diretoria p/ substituí-lo em suas ausências ou impedimentos temporários, cabendo ao substituto, além do
próprio voto, o voto do substituído. §3º:Em caso de vacância ou impedimento definitivo de cargo da Diretoria, o substituto será eleito pela
Assembleia Geral e exercerá, quando for o caso, as funções pelo tempo que faltar ao Dir. substituído.Capítulo IV-Funcionamento daDire-
toria Executiva-Art.8º-A Diretoria Executiva reunir-se-á, sempre que os interesses sociais o exigirem, e as reuniões serão convocadas por
qualquerDiretor,medianteconvocaçãoescrita-atravésdecarta,correioeletrônicoououtromeiodecomunicaçãoc/comprovantederecebimento-
-contendo, além do local data e hora da reunião, a ordem do dia.As convocações deverão, sempre que possível, encaminhar as propostas
ou documentos a seremdiscutidos ou apreciados.§1º:As reuniões daDiretoria serão instaladas c/ a presença damaioria de seusmembros
em exercício, sendo o Pres. da reunião escolhido entre os presentes. Considera-se presente à reunião o Dir. que estiver, na ocasião, (i)
representado por seu substituto indicado na forma do §2º doArt.7º acima, (ii)participando da reunião por conferência telefônica, vídeo confe-
rência ouqualquer outromeiodecomunicaçãoquepermita a identificaçãodoDir.e a comunicaçãosimultâneac/ asdemais pessoaspresen-
tes à reunião, ou (iii)que tiver enviado seu voto por escrito; ficando o Pres.da reunião, no caso dos itens (ii)e (iii)acima, investido dos poderes
p/ assinar a respectiva ata daReunião daDiretoria em nome doDir.que não esteja presente fisicamente.§2º:As reuniões daDiretoria serão
realizadas, preferencialmente, na sede da Cia.. §3º:As deliberações da Diretoria Executiva serão tomadas mediante o voto favorável da
maioria dos presentes. §4º:Em caso de empate, em se verificando qualquer impasse entre os Diretores, a matéria objeto da discussão e
impasse será levada à deliberação da Assembleia Geral, que decidirá em ultima instância sobre o assunto. §5º:Todas as deliberações da
Diretoriaconstarãodeatas lavradasnorespectivo livrodeatasdereuniõesdaDiretoriaeassinadaspelosmembrosdaDiretoriaqueestiverem

presentes, observado o disposto no final do §1º acima.Capítulo V-Competência dos Diretores e Representação-Art.9º-Compete aos
Diretores, nos limites de suas respectivas atribuições:(i)propor à Assembleia Geral as diretrizes fundamentais, dentro dos objetivos e metas
da Sociedade, p/ exame e deliberação; (ii)assegurar o bom andamento dos negócios sociais, decidir e praticar todos os atos necessários à
realização do objeto da Cia., desde que não sejam da competência exclusiva da Assembleia Geral e também não necessitem de prévia
aprovaçãona formadesteEstatuto;(iii)promoverconvêniosecontratar,dentrodos finsdaCia., c/pessoas físicasou jurídicasdedireitopúblico
ou privado, nacionais ou estrangeiras; (iv)adquirir, onerar e alienar bens móveis ou imóveis, inclusive os integrantes do ativo permanente,
prestar garantias a obrigações próprias e prestar quaisquer garantias a obrigações de terceiros, observado o disposto neste Estatuto Social;
(v)aprovar, no âmbito de sua alçada, os critérios relativos aos cargos e salários e ao regime dos empregados daCia.; (vi)elaborar e apresen-
tar ao final de cada exercício social as Demonstrações Financeiras, na forma da LSA, instruídas c/ o Parecer dos Auditores Independentes,
p/ apreciação doCons.Fiscal, se instalado, e aprovação pela AssembleiaGeral; (vii)elaborar o orçamento daCia.; (viii)instalar escritórios de
representação daCia.em locais de interesse p/ os negócios sociais, quando necessário; (ix)aprovar normas, regimentos emanuais daCia.,
dando sempre conhecimento à Assembleia Geral; e (x)representar da Cia., ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer
terceiros e repartiçõespúblicas federais, estaduais oumunicipais, bemcomoapraticar todososatos necessários ou convenientes àadminis-
tração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. §Único:São expressamente vedados,
sendonulos e inoperantes em relaçãoàCia., os atos dequalquer dos sócios,Diretores ouprocuradores daSociedadequeaenvolveremem
obrigações relativas a negócios ou transações estranhas ao seu objeto social.Art.10-Compete aoDir.Superintendente, dentre outras atribui-
ções que lhe venham a ser estabelecidas, coordenar a atuação dos demais Diretores e as atividades da Cia.. Art.11-Compete ao Dir.
Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venhama ser estabelecidas:(i)dirigir, coordenar e controlar as atividades de natureza financeira
da Cia., tanto de captação como de aplicação de recursos; (ii)coordenar e supervisionar a gestão corporativa das informações gerenciais
referentesametasdevendas, rentabilidade, orçamento, fluxodecaixa, conta corrente e indicadoreseconômico-financeirosdaCia.e desuas
sociedades controladas; (iii)gerir as contas bancárias e determinar movimentação financeira das contas bancárias da Cia. e supervisionar
estas operações em relação às suas sociedades controladas; (iv)gerir as atividades de tesouraria daCia.e de suas sociedades controladas;
(v)aprovar pagamentos e elaborar o orçamento, o fluxo de caixa, a planilha de rentabilidade e de controle de conta corrente da Cia.; (vi)pla-
nejar e viabilizar operações c/moedas estrangeiras, p/ aCia.e suas sociedades controladas; (vii)obter, controlar e resgatar cauções junto às
instituições financeiras; (viii)planejar, orientar e supervisionar a execução de planejamentos financeiro-tributários; (ix)analisar, contratar e
controlar empréstimose financiamentos daCia.e de suas sociedades controladas;(x)promover o relacionamento c/ instituições financeiras e
c/ o mercado financeiro em geral; e (xi)desempenhar as demais atividades relacionadas à sua área de atuação.Art.12-Compete ao Dir.
Jurídico, dentre outras atribuições que lhe venhamaser estabelecidas:(i)dirigir, planejar e coordenar as atividades jurídicas não contenciosas
daCia.;(ii)assessoraraCia.nosaspectos jurídicos,estudandoe interpretando textos legais, leis, jurisprudênciasedemaisdocumentos legais,
c/ o fim de otimizar as atividades daCia.e aplicá-los em benefício dos interesses sociais; (iii)orientar o corpo de advogados sob sua respon-
sabilidade em questões jurídicas; (iv)coordenar a contratação de advogados e escritórios de advocacia p/ defesa dos interesses da Cia.,
podendo, p/ tanto,masnão se limitandoa, assinar contratos dehonorários eoutorgar procuraçãoad judicia.Art.13-Observadasasexceções
contidasnopresenteEstatutoSocial, inclusivenos§§2ºe3°abaixo,osatoseoperaçõesdeadministraçãodosnegóciossociaisque importem
responsabilidade ou obrigação p/ aCia.ou que a exoneremde obrigações p/ c/ terceiros, poderão ser praticados por:(i)qualquer Dir. isolada-
mente; ou (ii)01 procurador; observado quanto à nomeação de procuradores o disposto no §1º deste Art.. §1º:A Cia. poderá, através de
assinatura de 01Diretor-ou de 02Diretores, conjuntamente, se p/ os fins dispostos no §2º abaixo -, constituir procuradores, outorgando-lhes,
porprazodeterminadonãosuperiora02anos,poderesespecíficosdeadministração,excetoospoderesdacláusula“ad judicia”oup/adefesa
dos interesses da Cia. em processos administrativos, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado.§2º:Fica estabelecido, que, os
atosabaixoelencadosdependerãodaassinaturaconjuntade:(a)02Diretores;(b)01Dir.e01procurador,nos limitesdospoderesque lhe forem
conferidos;ou (c)02 procuradores, nos limites dos poderes que lhe forem conferidos:(i)representação daCia.perante instituições financeiras,
realizando todo e qualquer ato referente a movimentação de suas contas correntes e aplicações financeiras; (ii)celebração de contratos de
empréstimo, financiamento, derivativo, cessãode crédito e todoequalquer contrato financeiro e respectivas garantias; (iii)emissãoeendosso
de duplicatas p/ efeito de desconto, caução ou cobrança, assinatura de borderôs, recebimento e quitação emduplicatas de emissão daCia.;
(iv)concessão de aval e/ou fiança, inclusive cartas de crédito, de fiança bancária e seguro garantia, exceto fianças concedidas em contratos
de locação, nas quais será permitida a representação isolada por qualquer Diretor; (v)representação da Cia. perante agentes do sistema
financeiro de habitação; (vi)aquisição, oneração e/ou alienação de cotas ou ações de sociedades emqueaCia.ou sociedades de seu grupo
econômico participe; e (vii)alienação, aquisição e/ou oneração de imóveis em nome da Cia..§3º:A prática dos seguintes atos depende da
aprovação prévia e por escrito dos acionistas representando a maioria do capital social:(i)a concessão de aval, fiança e dação de bens em
garantia p/ negócios estranhos ao objeto social, ou p/ sociedades nas quais a Cia. não participe, direta ou indiretamente, como sócia ou
acionista;(ii)acelebraçãodeacordosdeacionistas,quotistase/oude investimentos;CapítuloVI-Cons.Fiscal-Art.14-OCons.Fiscal funciona
de modo permanente, c/ os requisitos, as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os poderes que a lei lhe confere, em especial
aqueles dispostos na LSA, nos Arts. 161 a 165, seus §§, incisos e alínea.Art.15-O Cons. Fiscal será composto por, no mínimo, 03 e, no
máximo, 05membros e por igual número de suplentes, eleitos pelaAssembleiaGeral.§1º:Omandato dosmembros doCons.Fiscal será de
01, devendo, se for o caso, se estender até a primeira Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício anterior, sendo permitida a ree-
leição.§2º:A remuneração dosmembros doCons.Fiscal será estabelecida pela AssembleiaGeral que os eleger, respeitado o limitemínimo
legal.§3º:OCons.Fiscal reunir-se-áordinariamente, pelomenos,umavezacadasemestree, extraordinariamente, semprequeos interesses
da Cia. assim exigirem.§4º:OCons.Fiscal será convocado por qualquer dos seus membros, pelo correio ou por meio eletrônico, c/ antece-
dência mínima de 15 dias da reunião. §5º:As reuniões do Cons. Fiscal serão instaladas c/ a presença de, no mínimo, a metade dos seus
membros em exercício, sendo as decisões tomadas pela maioria dos presentes. §6º:Os conselheiros poderão estabelecer um Regimento
Interno que discipline as práticas e procedimentos p/ o exercício de seus cargos, o qual, após aprovado em reunião do Cons.Fiscal, deverá
serarquivadonasededaCia..CapítuloVII-AssembleiasGerais-Art.16-Respeitadaalegislaçãoemvigor,aAssembleiaGeralseráconvocada
na seguinte ordem:(i)por qualquer dos Diretores; ou (ii)pelas pessoas legalmente habilitadas nos termos da LSA. §1º:Os trabalhos da
Assembleia Geral serão dirigidos por mesa composta de Pres. e Secr., escolhidos pelos acionistas presentes. §2º:As Assembleias serão
realizadaseasdeliberaçõesserão tomadasc/ basenosquorunsprevistosna legislaçãoemvigor.Art.17-AsAssembleiasserão realizadas:(i)
ordinariamente e anualmente, c/ a finalidade prevista no Art.132 da LSA, nos quatro primeiros meses subsequentes ao encerramento do
exercício social; e; (ii)extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, para, além das demais atribuições previstas em lei,
deliberar sobre a emissão de notas comerciais e de debêntures, bem como dispor sobre os termos e condições de tais emissões.Art.18-
-Compete àAssembleiaGeral, alémdeoutrasmatérias indicadas na lei ou nesteEstatutoSocial:(i)a reformado presenteEstatutoSocial; (ii)
a eleição e destituição de administradores daCia.; (iii)a fixação e alteração da remuneração dos administradores e dos critérios de participa-
çãonos lucros daCia.; (iv)aaprovaçãode contas edasdemonstrações financeiras; (v)aemissãodedebêntures; (vi)aavaliaçãodebensque
o acionista concorrer p/ formação do capital social; (vii)a transformação, fusão, incorporação e cisão da Cia.; (viii)a declaração ou pedido de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou cessação do estado de liquidação da Cia., (ix)a destinação do lucro
líquido e distribuição de dividendos; (x)a alteração das características, direitos ou vantagens das ações existentes e criação e emissão de
outras classes ou espécies de ações;e (xi)a redução dodividendo obrigatório.CapítuloVIII-ExercícioSocial,Lucros eDividendos-Art.19-
-O exercício social terá inicio em01 de janeiro e terminará em31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaborados o balanço geral e
as demonstrações financeiras exigidas em lei.Art.20-Do resultado do exercício apurado na formada legislação emvigor serão deduzidos os
prejuízos acumulados, se houver, e a provisão p/ o IR..Art.21-Após procedidas as deduções referidas no Art.anterior, a Assembleia Geral
poderá atribuir aos administradores e funcionários umaparticipação sobre os lucros remanescentes respeitadas as lotações legais.Art.22-O
saldo, apósdeduzidasasparticipaçõesno resultado, configuraráo lucro liquidodoexercício, queseráobjetodepropostaàAssembleiaGeral,
e terá a seguinte destinação:(i)5%p/ a constituição deReserva Legal, que não excederá 20%doCapital Social; (ii)formação deReservas p/
Contingências, caso haja necessidade; (iii)constituição deReservas de Lucro aRealizar, se for o caso, na forma prevista pela legislação; (iv)
pagamento de dividendos anuais obrigatórios de, nomínimo 25%sobre o lucro liquido do exercício, ajustado na forma da lei de acordo c/ as
deduções previstas nos itens (i), (ii)e (iii)acima;e (v)a AssembleiaGeral resolverá sobre o destino do saldo remanescente do lucro líquido do
exercício.Art.23-ACia.poderá levantar balançosmensais e sobre eles decidir sobre o pagamento de dividendos.§Único:ADiretoria Execu-
tiva poderá declarar dividendos intermediários à conta de reserva de lucros verificada no Balanço.Capítulo IX-Liquidação-Art.24-A Cia.
entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Cons. Fiscal que
deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração”.SP, 29/4/13.Cesar deAraújoMata Pires-Pres.;JoséAdelmário
Pinheiro Filho-Secr..Jucesp nº 176.888/13-5, em13/05/2013.Gisela S.Ceschin-Secr.Geral.

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP avisa aos interessados que fará realizar o
Pregão Eletrônico nº 025/2013, para contratação de empresa especializada em Prestação de
Serviços de Vigilância / Segurança Patrimonial, visando à efetiva cobertura de 10 (dez) postos,
relacionados na Tabela de Locais, nas instalações da Imprensa Oficial do Estado, situada
à Rua da Mooca, 1921 – Mooca – São Paulo – SP, conforme especificações estabelecidas e
nos termos da Lei Federal nº 7.102/83 alterada pelas Leis Federais nº 8.863/94 e 9.017/95, pela
Medida Provisória nº 2.184/01 e pela Lei Federal nº 11.718/08, regulamentada pelos Decretos
nº 89.056, de 24.11.83, e 1.592, de 10.08.95, bem como pelas Portarias DPF nº 891/99 e DG/
DPF nº 387/2006 alterada pelas Portarias DG/DPF nº 515/2007, DG/DPF nº 358/09, DG/DPF
nº 408/09, DG/DPF nº 781/10 e DG/DPF nº 1.670/10 - OFERTA DE COMPRAS Nº
283101280902013OC00032.
O edital deverá ser retirado no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br,
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.e-negociospublicos.com.br. DATA DO INÍCIO DO PRAZO
PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/05/2013. DATA E HORA DA ABERTURA
DA SESSÃO PÚBLICA: 04/06/2013, ÀS 09:30 HORAS.

Marcos Antonio Monteiro
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO

DE SÃO PAULO

IMPRENSA  OFICIAL  DO  ESTADO  S.A.

RESPEITO  POR  VOCÊ

CASA CIVIL

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ/MF nº 11.916.849/0001-26 - NIRE 35.300.452.046
Data, hora e local: 15/04/2013, às 9 hs, sede da Cia. Convocação e Presenças: dispensada a publicação dos anúncios
de convocação, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., a saber: (i) João
Baptista Peixoto Neto; (ii) Ouro Preto Holding Ltda., neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. João
Baptista Peixoto Neto, acima qualificado; e (iii) Leandro Turaça.Mesa: Presidente – João Baptista Peixoto Neto; Secretário –
Leandro Turaça. Ordem do Dia: Aprovar (i) a emissão de debêntures no valor total de R$ 1.500.000,00, a ser feita nos termos
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei de Sociedade por Ações”), cuja colocação deverá ser feita por oferta pública
com esforços restritos de colocação, sendo dispensado seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nos termos
da Instrução CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), bem como aprovar sua respectiva
escritura de emissão; e (ii) autorizar a prática, pela Diretoria da Cia., de todos os atos que forem necessários à efetivação da
deliberação (i) acima. Deliberações: Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa disponibilizou todos os documentos relativos
à ordem do dia. A leitura foi dispensada por ser o conteúdo de conhecimento dos acionistas. Iniciada a discussão e a votação,
pela unanimidade dos votos, foi aprovada: (i) a emissão da 1ª Série de debêntures da Cia., bem como aprovada sua respectiva
escritura de emissão, na forma do Anexo I (“Escritura de Emissão”). As características da emissão, nos termos do Art. 52
e seguintes da Lei de Sociedades por Ações e da Escritura de Emissão, são as seguintes: emissão de 1.500 debêntures, todas
nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, não conversíveis em ações, sem garantias, sem correção
monetária, no valor total de R$ 1.500.000,00, em série única (1ª Série), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, a serem
pagas em uma parcela única ao final de 36 meses, com pagamentos mensais de juros no valor de 0,7% ao mês sobre o
valor colocado, pagos a cada debenturista pelo banco mandatário e escriturador, proporcionalmente à participação de cada
debenturista. A subscrição e integralização das debêntures será feita à vista e em moeda corrente nacional, e sua colocação
será feita na forma de Esforços Restritos, conforme Instrução CVM 476, sendo contratada para colocação das cotas a PLANNER
CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima 3.900, 10º andar, bairro Itaim
Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.806.535/0001-54, e, para exercer a
função de agente fiduciário, o sr. Pedro Guilherme Mendes Klumb. As debêntures poderão ser registradas para distribuição
no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos e negociação no mercado secundário no CETIP21
- Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo a distribuição e as negociações
liquidadas e as debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP, observadas as disposições da Instrução CVM 476 e da
Escritura de Emissão. Não obstante, as debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 dias corridos
de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto no Art. 13 da Instrução CVM 476, e entre investidores
qualificados, assim definidos no Art. 109 da Instrução CVM nº 409, de 18/08/2004, conforme alterada, observado o disposto
nos incisos I e II do Art. 4º da Instrução CVM 476; e (ii) a autorização à Diretoria da Cia. a: (a) celebrar a Escritura de Emissão, o
contrato de distribuição e colocação das debêntures e quaisquer outros documentos relacionados às deliberações ora tomadas,
incluindo seus eventuais aditamentos; (b) praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da
emissão e sua distribuição das debêntures, incluindo mas não se limitando à contratação do líder da oferta e agente fiduciário
acima mencionados, bem como do agente escriturador e demais profissionais necessários para o aperfeiçoamento das
deliberações ora tomadas; e (c) tomar todas as demais providências e praticar os demais atos necessários à implementação das
deliberações ora tomadas. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Presenças: Mesa: João Baptista Peixoto Neto - Presidente, e
Leandro Turaça - Secretário. Acionistas: João Baptista Peixoto Neto, Ouro Preto Holding Ltda. e Leandro Turaça. Membros
da Diretoria: João Baptista Peixoto Neto e Leandro Turaça. São Paulo, 15/04/2013. Visto do Advogado: João Baptista
Peixoto Neto - OAB/nº 104.907. JUCESP sob o nº162.045/13-0 em 29/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.brap.com.br

BR Partners Investimentos Imobiliários S.A.
(Anteriormente denominada BR Partners Consultoria Especializada Ltda.)

CNPJ/MF nº 11.115.212/0001-30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras do BR Partners Investimentos Imobiliários S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

Ativo 2012 2011
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 454 2
Impostos a recuperar 1 –
Valores a receber (Nota 5) 851 –

1.306 2

Não circulante
Investimentos (Nota 6) 15.157 –
Propriedade para investimento 15.157 –

Total do ativo 16.463 2

Passivo e patrimônio líquido 2012 2011
Circulante
Fornecedores 5 3
Dividendos a pagar (Nota 9(b)) 405 –
Impostos a recolher (Nota 8(b)) 91 –
Provisões tributárias (Nota 8(a)) 194 –

695 3

Não circulante
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 7) 80 10

Patrimônio líquido (Nota 9) 15.688 (11)(
Capital social 8.710 10
Reserva de capital 6.957 –
Reserva lucros 21 –
Prejuízos acumulados – (21)(

Total do passivo e patrimônio líquido 16.463 2

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2012 2011
Receita operacional líquida 964 –
Custo com serviços (203) –(
Lucro bruto 761 –
Despesas operacionais
Despesas administrativas (Nota 10) (124) (11)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 637 (11)
Receitas financeiras 3 –
Lucro antes do IRPJ e contribuição social 640 (11)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 8(a)) (194) –(
Lucro líquido/prejuízo do exercício 446 (11( )

Ações/quotas em circulação no final do exercício (em milhares) 1.566.696 1.000

Lucro líquido por mil ações/quotas do capital social no fim do exercício – R$ 0,0003 (0,0110( )

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

Capital social Reserva de capital Outras Reserva de lucros Reserva legal Lucros (prejuízos) acumulados Totalp p g (p j )
Em 31 de dezembro de 2010 10 – – (10) –
Prejuízo do exercício – – – (11)( (11)(
Em 31 de dezembro de 2011 10 – – (21) (11)
Aumento de capital (Nota 9(a)) 8.700 6.957 – – 15.657
Lucro líquido do exercício – – – 446 446
Dividendos (Nota 9(b)) – – – (404) (404)
Constituição de reserva legal – – 21 (21)( ) –
Em 31 de dezembro de 2012 8.710 6.957 21 – 15.688

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

2012 2011
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 446 (11)(
Ajuste de despesa não envolvendo caixa
Depreciação 73 –

519 (11)(
Variações no capital circulante
Valores a receber (851) –
Fornecedores 2 3
Impostos a recolher e provisões tributárias 285 –

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (45) (8)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos (15.230) –
Aumento de capital 15.657 –
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 427 –
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de partes relacionadas 70 10
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 70 10
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 452 2
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2 –
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 454 2

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais –ABRPartners Investimentos Imobiliários S.A. (anteriormente denominada BR
Partners Consultoria Especializada Ltda.) (“Companhia”) é uma sociedade anônima, constituída em 17
de agosto de 2009 com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. Em 2 de julho de 2012, conforme
a 6ª Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral de Transformação em Sociedade por
Ações, os sócios representantes da totalidade do capital social da BR Partners Consultoria Especia-
lizada Ltda., alteram o tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade por ações,
e a denominação da Companhia para BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. Tem por objetivo:
(a) a realização de planejamento, desenvolvimento, implantação e investimentos na área imobiliária,
nomeadamente em shopping centers e outlets e em atividades correlatas, como empreendedora,
incorporadora, construtora, locadora e assessora; (b) exploração e a gestão de imóveis próprios e/
ou de terceiros e de estabelecimentos comerciais e a prestação de serviços conexos em operações
imobiliárias de imóveis próprios e/ou terceiros; e (c) a participação em outras sociedades empresárias
e/ou em fundos de investimentos imobiliários, podendo as atividades aqui descritas serem exercidas
diretamente ou por meio de controladas e coligadas. A emissão destas demonstrações financeiras
foi autorizada pela administração em 27 de fevereiro de 2013.
2. Resumo das principais políticas contábeis – As principais políticas contábeis aplicadas na
preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram apli-
cadas de modo consistente no exercício apresentado, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de
preparação e apresentação:As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor, conforme modificado pela remensuração de instrumentos financeiros
derivativos, que são demonstrados ao valor justo. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação:
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do prin-
cipal ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”).As demonstrações financeiras
estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua
moeda de apresentação. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são
representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez,
com vencimentos de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações
interfinanceiras de liquidez são avaliadas pelo custo de aquisição, atualizado pelas rendas auferidas
até a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.2.4. Propriedade
para investimentos:A Companhia é proprietária de um edifício de lojas mantido para rendimento de
aluguel de longo prazo e para valorização. O imóvel não é ocupado pela Companhia. A propriedade
para investimento é demonstrada pelo custo menos a depreciação e qualquer provisão para perda
acumulada. O custo representa o custo histórico de aquisição. A depreciação da propriedade para
investimento é calculada segundo o método linear para alocação do custo menos seu valor residual
durante a vida útil estimada de 50 anos. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação com
relação à propriedade para investimento da Companhia são revisados e ajustados, se necessário,
quando há indícios de mudanças desde a data do último balanço. 2.5. Provisões para perdas por
impairment em ativos não financeiros: Os ativos não financeiros são revisados anualmente para
verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment),
o valor contábil do ativo será testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil
do ativo exceda seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo,
menos as despesas de venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agru-
pados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros que tenham sofrido redução, com
exceção do ágio, são revisados para identificar uma possível reversão da provisão para perdas por
impairment na data do balanço.2.6.Valores a receber:Os valores a receber são ativos financeiros não
derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em ummercado ativo.São
apresentados como ativo circulante e compreendem contas a receber de aluguéis.2.7. Fornecedores:
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo. 2.8. Imposto de
renda e contribuição social: As despesas fiscais do exercício compreendem o imposto de renda
e contribuição social corrente. Os encargos do imposto de renda e contribuição social corrente são
calculados com base nas leis tributárias em vigor na data do balanço. A Companhia apurou o imposto

de renda e a contribuição social pelo regime tributário do lucro real.2.9.Receita de aluguéis:A receita
de aluguéis proveniente da propriedade para investimento é reconhecida no resultado de modo linear
durante o prazo do arrendamento. 2.10. Apuração do resultado:O resultado é apurado pelo regime
de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos
resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.2.11. Distribuição de dividendos:A distribuição
de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas demonstrações
financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição do
dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia.
3. Gestão de risco financeiro – Os riscos financeiros das operações estão diretamente ligados aos
riscos dos ativos detidos pela Companhia, ainda que mantenha sistema de gerenciamento de riscos,
não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas.Dentre os fatores de risco a que a
Companhia pode estar sujeita, destacam-se os seguintes;Risco de mercado – o valor dos ativos pode
variar em função de flutuações nas taxas de juros, preços e cotações de mercado; Risco de crédito
– consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros ou principal pelos emissores
dos ativos ou pelas contrapartes das operações, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de
ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas; Riscos
de liquidez – possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis
que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição Companhia, levando-se em consideração
as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
4. Caixa e equivalentes de caixa

2012 2011
Depósitos bancários 8 2
Depósitos bancários de curto prazo 446 –

454 2

Os saldos de recursos em bancos são registrad0s pelos valores depositados no Banco Bradesco S.A.e
os depósitos bancários de curto prazo referem-se principalmente a operações, lastreadas em debêntu-
res, remuneradas a 75% do CDI e possuem liquidez imediata, com prazo de vencimento de até 90 dias.
5. Valores a receber – Referem-se a valores a receber de aluguéis, no montante de R$ 851, do
Outlet Premium Brasília.
6.Propriedade para investimento –A propriedade para investimento é composta por empreendimento
no shopping center denominado Outlet Premium Brasília. Em 11 de maio de 2012 foi celebrado o
Acordo de Investimentos e Outras Avenças, no qual a Companhia adquiriu 18,77347% no montante
de R$ 15.230. Em 31 de dezembro de 2012 foi emitido Laudo de Avaliação, por empresa especiali-
zada, com objetivo de avaliar o patrimônio líquido da Companhia, e consequente avaliação do valor
patrimonial a mercado. O valor justo na data é de R$ 29.699. Não obstante a administração definiu
que tal propriedade para investimento permanecesse avaliada ao seu custo de aquisição, conforme
facultado pelas práticas contábeis em vigor.
7. Outras contas a pagar – Referem-se a empréstimos a pagar para BR Advisory Partners Parti-
cipações S.A. (antiga controladora) registrados ao valor de custo. Em 31 de dezembro de 2012 a
Companhia não detinha operações desta natureza (2011 – R$ 2.001).
8. Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS
(a) Imposto de renda e contribuição social

2012
Imposto Contribuição
de renda social

Resultado antes da tributação sobre o lucro 640 640
Alíquota (25% de IR e 9% de CSLL) (136)( (58)(
Despesa com IRPJ/CSLL (136( ) (58( )

No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 não houve despesa de imposto de renda e contri-
buição social.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. (Anteriormente denominada BR Partners Consultoria
Especializada Ltda.).
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BR Partners Investimentos Imobiliários
S.A. (a ”Companhia”) 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 nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras – A administração
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias
empresas – “Pronunciamento Técnico Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas” (CPC
PME), e 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 por 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 pelo auditor 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 obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.Nessa avaliação
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia.Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas

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 – Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BR Partners
Investimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa mesma data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.

São Paulo, 7 de maio de 2013

PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
Auditores Independentes Contadora
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O-4
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(b) PIS e COFINS
2012

PIS COFINS
Receita tributável líquida 981 981
Alíquota (1,65% de PIS e 7,60% de COFINS) (16)( (75)(
Despesa com PIS/COFINS (16( ) (75( )

No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 não houve despesa de PIS e COFINS.
9. Patrimônio líquido – (a) Capital social: A Companhia foi constituída em 17 de agosto de 2009.
O capital social em 31 de dezembro de 2011, totalmente integralizado, era de R$ 10, dividido em
1.000.000 (ummilhão) de quotas iguais, com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma.
Em 1º de junho de 2012, conforme a 5ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, foi deliberado
o aumento de capital de R$ 7.700, mediante a criação de 770.000 milhares de quotas, passando o
capital da Companhia de R$ 10 para R$ 7.710.O capital social de R$ 7.710, passou a ser representado
por 771.000 milhares de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 14 de dezembro de
2012, conforme a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado o aumento de capital da
Companhia de R$ 7.710 para R$ 8.710, representando um aumento de capital no valor de R$ 1.000,
mediante a emissão de 795.696.400 ações ordinárias ao valor de R$ 0,01 (um centavo de real) e a
diferença entre o valor do aumento e o valor subscrito de R$ 6.957 alocada à conta de reserva de
capital. Abaixo segue a composição acionária em 31 de dezembro de 2012.

Milhares
Quantidade de reais

Quotas em 31 de dezembro de 2011 1.000.000 10
Quotas emitidas em 2 de julho de 2012 770.000.000 7.700
Ações emitidas em 14 de dezembro de 2012 795.626.400 7.957
Total em 31 de dezembro de 2012 1.566.696.400 15.667

(b) Dividendos e juros sobre o capital próprio:O lucro líquido do exercício apurado pela Companhia
terá a destinação que lhe for determinada pelos sócios que represente a maioria do capital social da
Companhia. Por deliberação dos sócios que representem a maioria do capital social, a Companhia
poderá levantar balancetes mensais, trimestrais ou semestrais, podendo com base neles, declarar
e fixar as condições de pagamento de dividendos intermediários ou intercalares e/ou pagamento de
juros sobre capital próprio, intercalares ou intermediários. Em 31 de dezembro de 2012, foi efetuada a
destinação de dividendos referente ao lucro acumulado do exercício de 2012 no montante de R$ 405.
10. Despesas administrativas

2012 2011
Despesas de serviços técnicos especializados 23 9
Despesas de publicações 12 –
Despesas de serviços de terceiros 14 –
Despesas de depreciação 74 –
Outras despesas 1 2
Despesas administrativas 124 11

11. Outras informações – Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, a Companhia não é parte envol-
vida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros. Durante os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2012 e de 2011, a Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos.


