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Horse Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 09.029.124/0001-74 – NIRE 35.221.560.954 – Ata de Reunião Extraordinária de Sócias

Data, Hora e Local: 07/05/2014, às 14:00 horas, na sede da Sociedade, no Estado de São Paulo. Mesa: Presidente: Fabiano
Andrade Delvaux. Secretário: Walter Roberto Plaza Junior. Presentes: A totalidade dos Sócios. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a redução de Capital da Sociedade. Deliberações: Reduzir o capital social, por considerarem excessivo ao objeto da
sociedade, de R$ 10.056.285,00 para R$ 7.356.285,00, sendo a redução de R$ 2.700.000,00. A redução do capital será efetivada
mediante restituição de capital em dinheiro, diminuindo proporcionalmente o número de quotas da sociedade. Sócias: p. Even
Construtora e Incorporadora S.A. - Dany Muszkat/Fabiano Andrade Delvaux; p. Evenpar Participações Societárias Ltda. -
Fabiano Andrade Delvaux/Walter Roberto Plaza Junior .

Dragon Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 09.244.754/0001-61 – NIRE 35.221.900.658 – Ata de Reunião Extraordinária de Sócias

Data, Hora e Local: 08/05/2014, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, no Estado de São Paulo. Mesa: Presidente:
Fabiano Andrade Delvaux. Secretário: Walter Roberto Plaza Junior. Presentes: A totalidade dos Sócios.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de Capital da Sociedade. Deliberações: Reduzir o capital social, por
considerarem excessivo ao objeto da sociedade, de R$ 13.902.474,00 para R$ 102.474,00, sendo a redução de
R$ 13.800.000,00. A redução do capital será efetivada mediante restituição de capital em dinheiro, diminuindo
proporcionalmente o número de quotas da sociedade. Sócias: p. Even Construtora e Incorporadora S.A. -
Dany Muszkat/Fabiano Andrade Delvaux; p. JCR Construção Civil Ltda. - Antonio Rodrigues da Silva.

Auto Posto 5000 Ltda, torna público que recebeu da Cetesb a Renovação da Licença de
Operação n° 30009149 válida até 03/06/2019, para comércio varejista de combustíveis e
lubrificantesparaVeículos, sitoà AvenidaAmadorBuenodaVeiga,2550 -Penha -São Paulo.

INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO - IDORT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS

Em consonância com o disposto no Estatuto Social, o Sr. Presidente da Diretoria Executiva, considerando
a atual situação societária do IDORT, que se encontra atualmente sem Conselho Superior eleito, de modo a
prejudicar profundamente a realização das tarefas administrativas da entidade; Considerando o fato de que a
antiga composição do Conselho Superior não convocou a Assembleia Geral da entidade para a nova eleição do
órgão, deixando o órgão sem ocupação; Considerando que cabia justamente ao Conselho Superior a referida
convocação, que, entretanto, não o fez no prazo de validade de seu mandato, o que gera efetivos prejuízos à
entidade; Considerando que o Estatuto da entidade confere à Presidência do Conselho Superior uma série
de poderes administrativos, e que é fundamental regularizar tal situação, na medida em que atualmente; O
Presidente da Diretoria Executiva vê-se obrigado a praticar atos isoladamente; Considerando a ausência de
Conselho Superior constituído e, portanto, a não aplicação do §2º do artigo 14 da entidade; Considerando,
por fim, que a presente Convocação cumprirá os requisitos dos artigos 14 e 15 do seu Estatuto Social. Con-
vocamos os Senhores Associados Fundadores, Titulares e Coletivos para a Assembleia Geral da entidade a ser
realizada no dia 16 (dezesseis) de junho de 2014, às 18h30, em primeira convocação, e às 19h, em segunda
convocação, na sede do IDORT, à Avenida Paulista, nº 1.294, 1º andar, CEP 01310-100, São Paulo-SP, para de-
liberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Referendo da presente convocação do Sr. Presidente da Diretoria
Executiva; 2- Apresentação da última prestação de contas pela Diretoria Executiva; 3- Recomposição das vagas
do Conselho Superior; 4- Necessidade de instituição de Conselho Fiscal; 5- Análise das opiniões e posições
sobre possível alteração de Estatuto; 6- Recomposição dos quadros associativos da entidade. Exposição dos
problemas atuais envolvendo a condição de Associado. Admissão de novos associados.

São Paulo, 6 de junho de 2014. Elcio Luiz Figueiredo - Presidente da Diretoria Executiva - IDORT.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acham-se abertos, na Prefeitura do Município de Bragança Paulista, os
seguintes certames licitatórios:

PREGÃO PRESENCIAL n° 100/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PADRONIZADOS. DATA DA REALIZAÇÃO: 25/06/2014, às 09h30min.

PREGÃO PRESENCIAL n° 105/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2014, às 14h30min.

PREGÃO PRESENCIAL n° 116/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO. DATA DE ABERTURA: 10/07/2014, às 09h30min.
Os editais completos estão disponíveis no Balcão da Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado,
à Avenida Antonio Pires Pimentel nº 2.015, Centro, em dias úteis, das 09h00 às 16h00 horas e
no sitewww.braganca.sp.gov.br. As informações deverão ser obtidas pessoalmente.
Bragança Paulista, 02 de junho de 2014. Patrícia Maria Machado Santos - Chefe Interina da
Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado

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 2013. A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2013 2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 1.060 454
Valores a receber (Nota 5) 627 851
Impostos a recuperar 2 1

1.689 1.306
Não circulante
Investimentos
Propriedade para investimento (Nota 6) 15.079 15.157

15.079 15.157

Total do ativo 16.768 16.463

Passivo e patrimônio líquido 2013 2012
Circulante
Fornecedores 35 5
Dividendos a pagar (Nota 8(b)) 881 405
Impostos a recolher 109 91
Provisões tributárias – 194

1.025 695
Não circulante
Contas a pagar à partes relacionadas – 80
Impostos diferidos 8 –

8 80
Patrimônio líquido (Nota 8)
Capital social 8.710 8.710
Reserva de capital 6.957 6.957
Reserva de lucros 68 21

15.735 15.688
Total do passivo e patrimônio líquido 16.768 16.463

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

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

2013 2012
Receita operacional líquida (Nota 9) 2.399 964
Custo com manutenção (Nota 10) (633) (203)
Lucro bruto 1.766 761
Despesas operacionais
Despesas administrativas (Nota 11) (620)(620) (124)( )
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.146 637
Receitas financeiras 43 3
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 1.189 640
Imposto de renda e contribuição social (Nota 7 (a)) (261)(261) (194)( )
Lucro líquido do exercício 928 446

Ações em circulação no final do exercício (em milhares) 1.566.696 1.566.696

Lucro por ação no final do exercício – R$ 0,0006 0,0003

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reserva de capital Reserva de lucros Lucros/(prejuízos)p
Capital Social Outras Reserva Legal acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2011 10 – – (21) (11)
Aumento de capital (Nota 8 (a)) 8.700 6.957 – – 15.657
Lucro líquido do exercício – – – 446 446
Dividendos (Nota 8 (b)) – – – (404) (404)
Constituição de reserva legal – – 21 (21)( ) –
Em 31 de dezembro de 2012 8.710 6.957 21 – 15.688

Lucro líquido do exercício – – – 928 928
Dividendos (Nota 8 (b)) – – – (881) (881)
Constituição de reserva legal – – 47 (47)( –
Em 31 de dezembro de 2013 8.710 6.957 68 – 15.735

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2013 2012
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 928 446
Ajuste de despesa não envolvendo caixa
Depreciação 303 73
Impostos diferidos 8 –
Lucro líquido ajustado 1.239 519
Variações no capital circulante
(Aumento)/ Diminuição de Valores a receber 224 (851)
Aumento de Fornecedores 30 2
Aumento/ (Diminuição) de Impostos a recolher e provisões tributárias (176)(176) 285
Caixa líquido nas operações 1.317 (45)(
Imposto de renda e contribuição social pagos (1)(1) –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.316 (45)(
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedade para investimento (225) (15.230)
Aumento de capital – 15.657
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (225)( 427
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Valores pagos à partes relacionadas (80) –
Recursos provenientes de empréstimos – 70
Dividendos pagos (405)( –
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (485) 70(
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 606 452
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 454 2
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4) 1.060 454
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 606 452

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. (anteriormente denominada BR Partners Consul-
toria 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
Especializada Ltda., alteram o tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade
por ações, e a denominação da Companhia para BRPartners 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
17 de março de 2014.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício
apresentado, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação e apresentação: As
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) considerando o custo his-
tórico como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. 2.2. Moeda
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são
mensurados de acordo com a moeda do principal 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 disponibili-
dades em moeda nacional e aplicações financeiras, com vencimentos de até 3 meses e com
risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras são avaliadas pelo custo
de aquisição, atualizado pelas rendas auferidas até a data do balanço, deduzidas de provisão
para desvalorização, quando aplicável. 2.4.Valores a receber: Os valores a receber são ativos
financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em
um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante e compreendem contas a receber
de aluguéis. 2.5. 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 à taxa de 2% ao ano para alocação do custo menos seu valor residual durante a vida útil
estimada de 50 anos, conforme laudo de avaliação de empresa especializada contratada.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. 2.6. Impairment de ativos financeiros e ativos não financeiros:
(a) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: A Companhia avalia, na data do
balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro está registrado por valor acima de
seu valor recuperável (impairment). Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment
como resultado de um ou mais eventos incorridos após reconhecimento inicial dos ativos (um
“evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de
maneira confiável. (b) Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros:
Os ativos não financeiros são revisados 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 agrupados nos níveis mais baixos
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de
Caixa (UCGs)). 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.2.7. 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.Os passivos fiscais diferidos incluem diferenças temporárias, identificadas como
os valores que se espera pagar sobre diferenças entre os valores contábeis dos passivos e suas
respectivas bases de cálculo. Esses valores são mensurados às alíquotas que se espera aplicar
no período em que o passivo for liquidado. Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida
Provisória 627 (MP 627/13) com a convergência para a Lei 12.973/14, que revogou o Regime
Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei nº 11.941/09. A lei 12.973/14 dispõe sobre: • a
revogação do Regime Tributário de Transição (RTT), disciplinando os ajustes decorrentes dos
novosmétodos e critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis
brasileiras aos padrões internacionais; • a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior
por controladas e coligadas; e • o parcelamento especial de Contribuição para o PIS/Pasep e
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. O Grupo BR Partners irá
efetuar uma análise mais profunda e conclusiva da Lei 12.973/14. Em uma avaliação preliminar,
não haverá impactos significativos sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2013. A Companhia apurou o imposto de renda e a contribuição social pelo regime tributário do
lucro presumido no exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e lucro real em 31 de dezembro
de 2012. 2.8. Receita de aluguéis: A receita de aluguéis proveniente da propriedade para
investimento é reconhecida no resultado de modo linear durante o prazo do arrendamento. 2.9.
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. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou
a receber pelos serviços prestados no curso normal das atividades da Companhia. A receita é
apresentada líquida de impostos, abatimentos e descontos. A Companhia reconhece a receita
quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefí-
cios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) quando critérios específicos tiverem sido

atendidos para suas atividades. 2.10. 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
As atividades da Companhia o expõem a riscos financeiros, tais como risco demercado, risco de
crédito e risco de liquidez. As políticas de gestão de risco do Grupo BR Partners concentram-se
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e buscam minimizar potenciais efeitos adversos
no desempenho financeiro. A governança de risco do Grupo é exercida pela sua Administração,
com a supervisão do Comitê de Risco de Crédito e Mercado e do Comitê de Investimentos,
observando-se as suas responsabilidades e atribuições. Para a efetividade do gerenciamento
de risco, a estrutura prevê a identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e
comunicações de riscos. A área Gestão de Risco está subordinada à Diretoria de Operações e
Risco, atuando de forma independente das áreas de negócio. Dentre os fatores de risco a que
a Companhia pode estar sujeita, destacam-se os seguintes: (a) Risco de mercado: Define-se
como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas devidas à flutuações adversas
dos preços e taxas de mercado, sobre as posições da carteira própria da Companhia. A Política
de Risco de Mercado, que é aprovada anualmente pelo Comitê de Gestão, define a estrutura
de gerenciamento do risco de mercado do Grupo. Esta política indica os princípios gerais do
gerenciamento do risco de mercado e tem como objetivo comunicar a tolerância do Comitê de
Gestão do Grupo BR Partners às exposições, definir as técnicas para efetivamente gerenciar,
mitigar e prevenir a exposição excessiva ao risco de mercado. As principais fontes de risco de
mercado são, substancialmente, oriundas de: juros pré-fixados, juros reais e inflação; (b) 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; (c) Risco de liquidez: Define-se como risco de liquidez a possibilidade da
Companhia não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas,
correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas ope-
rações diárias e sem incorrer em perdas significativas. As principais fontes de risco de liquidez
da Companhia são: • Possível restrição na venda de ativos que são considerados líquidos, em
condições normais de mercado, mas que perdem esse status, por exemplo, devido a estresse
agudo nos mercados ou possível problema com a capacidade financeira do emissor; • Possível
desvalorização substancial no valor de mercado de ativos considerados líquidos, assumindo que
eventuais hedges do risco demercado não geram caixa de curto prazo; • Possíveis perdas devido
ao risco de mercado; • Possíveis perdas ou atrasos devido ao não recebimento do montante
financeiro esperado, na data contratada, de operações que têm risco de crédito e/ou risco de
contraparte. A governança do risco de liquidez é exercida pela Administração da BR Partners,
com a supervisão do Comitê de Risco e do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), observando-se
as suas responsabilidades e atribuições.Para a efetividade do gerenciamento, a estrutura prevê a
identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e comunicações do risco de liquidez.

4. Caixa e equivalentes de caixa
2013 2012

Bancos conta corrente e caixa 212 8
Aplicações financeiras a curto prazo 848 446
Total 1.060 454

Os saldos de recursos em bancos são registrados pelos valores depositados e as aplicações
financeiras no Banco Bradesco S.A. e BR Partners Banco de Investimento S.A. referem-se a
operações de curto prazo lastreadas em debêntures e CDB com remuneração de 99,5% a 100%
do CDI com liquidez imediata.

5. Valores a receber
Referem-se a valores a receber de alugueis, no montante de R$ 627 (2012 – R$ 851), do Outlet
Premium Brasília.

6. Propriedade para investimento
A propriedade para investimento é composta por empreendimento em shopping center denomi-
nado 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 2013 foi emitido Laudo de Avaliação, por empresa especializada, com objetivo
de avaliar o valor de mercado do empreendimento. O valor de mercado em 31 de dezembro de
2013 é de R$ 32.354 (2012 – R$ 29.699). Não obstante a Administração definiu que tal proprie-
dade para investimento permanecesse avaliada ao seu custo de aquisição, conforme facultado
pelas práticas contábeis em vigor.
Em 31 dezembro de 2012 Terrenos Edificações Total
Aquisições 291 14.939 15.230
Depreciação – (73) (73)( ) (
Saldo Contábil, líquido 291 14.866 15.157

Em 31 dezembro de 2012
Custo 291 14.939 15.230
Depreciação acumulada – (73) (73)( ) (
Saldo Contábil, líquido 291 14.866 15.157
Em 31 dezembro de 2013
Saldo inicial 291 14.866 15.157
Aquisições – 225 225
Depreciação – (303) (303)( ) (
Saldo Contábil, líquido 291 14.788 15.079
Em 31 dezembro de 2013
Custo 291 15.164 15.455
Depreciação acumulada – (376) (376)( ) (
Saldo Contábil, líquido 291 14.788 15.079

7. Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS.
(a) Imposto de Renda e Contribuição Social 2013

Imposto Contribuição
de renda social

Imposto corrente
Imposto corrente sobre o lucro do período (180)(180) (73)(
Total do imposto corrente (180)(180) (73)(
Imposto diferido
Constituição/Reversão Imposto diferido sobre receita (6)(6) (2)(
Total do imposto diferido (6)( (2)(
Despesa de IRPJ/CSLL (186( ) (75( )

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Acionistas
BR Partners Investimentos Imobiliários S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BR Partners Investimentos Imobiliários
S.A. (a “Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 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, 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
selecionados 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 apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedi-
mentos 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 toma-
das 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 2013, 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.

São Paulo, 28 de maio de 2014
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP000160/O-5 Contadora CRC 1SP192785/O

DIRETORIA

Jairo Eduardo Loureiro Filho
Diretor

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

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( )
A Companhia, no exercício de 2013, utilizou o método do lucro presumido para o cálculo do
imposto de renda e da contribuição social, aplicando as respectivas taxas nominais sobre o lucro
presumido apurado com base em suas receitas operacionais (32% de presunção de lucro) e sobre
suas receitas financeiras (25% para Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social). No
exercício de 2012, a provisão para Imp. de Renda foi constituída à alíquota de 15% sobre o lucro
tributável, acrescida do adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 240 no exercício
e a provisão para Contribuição Social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.
(b) PIS e COFINS 2013 2012

PIS COFINS PIS COFINS
Receita tributável 2.489 2.489 981 981
Alíquota (1,65% de PIS e 7,60% de COFINS) – – (16) (75)
Alíquota (0,65% de PIS e 3% de COFINS) (16)(16) (74)( – –
Despesa com PIS/COFINS (16(16) (74( ) (16( ) (75( )

8. Patrimônio líquido
(a) Capital social:Em 01 de junho de 2012, conforme a 5ª Alteração e Consolidação do Contrato
Social, foi deliberado o aumento de capital deR$ 7.700,mediante a criação de 770.000milhares 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 milhão de reais, 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 2013.

Quantidade R$ (mil)( )
Total de ações em 31 de dezembro de 2012 1.566.696.400 15.667
Total de ações em 31 de dezembro de 2013 1.566.696.400 15.667
(b) Dividendos e juros sobre o capital próprio: Os acionistas terão direito a um dividendo
anual obrigatório não cumulativo correspondente à totalidade do lucro líquido ajustado na forma
do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, sendo que dividendos intermediários e juros
sobre capital próprio serão sempre considerados como antecipação do dividendo fixo e do
mínimo obrigatório conforme determinado no Estatuto Social. A Companhia poderá, a qualquer
tempo, ad referendum da Assembleia Geral, levantar balanços semestralmente ou em períodos
menores em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, declarar
e pagar dividendos intermediários, intercalares ou juros sobre capital próprio à conta de lucros
do exercício corrente ou de reserva de lucros de exercícios anteriores. 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, sendo posteriormente aprovada por meio da Ata de Assembleia
Geral Ordinária de 30 de abril de 2013. Em 31 de dezembro de 2013, foi efetuada a destinação
de dividendos referente ao lucro acumulado do exercício de 2013 no montante de R$ 881.

9.Receita operacional líquida
A reconciliação da receita operacional líquida é demonstrada abaixo:

2013 2012
Rendas de aluguéis - Outlet Premium Brasília 2.489 1.055
(-) Pis e Cofins (90)( (91)(
Total 2.399 964

10.Custos com manutenção
Referem-se a custos operacionais com a manutenção do shopping Outlet Premium Brasília.

11.Despesas administrativas
2013 2012

Despesas de serviços técnicos especializados 232 23
Despesas de publicações 51 12
Despesas de serviços de terceiros 4 14
Despesas de depreciação 303 73
Outras despesas 30 2
Total 620 124

12.Outras informações
(a) Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Companhia não é parte envolvida em processos
trabalhistas, cíveis, tributários e outros; (b) Durante os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2013 e de 2012, a Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos; (c)
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia não teve transações com partes relacionadas;
(d) O Grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los,
contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas,
relativas às instalações em sua sede, foram contratadas por montantes considerados suficientes
pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade,
os riscos envolvidos em suas operações. Em 31 de dezembro de 2013, o montante de prêmio
pago pelo Grupo totalizava R$ 7.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Jairo Eduardo Loureiro Filho José Flávio Ferreira Ramos
Andrea Capelo Pinheiro

CONTADOR

Hideo Antonio Kawassaki
CRC 1SP 184007/O-5

COMUNICADO
A empresa “Raia Drogasil S/A”, CNPJ 61.585.865/0001-51, inscrição Estadual nº 100.931.575.117, com sede à Avenida Corifeu
de Azevedo Marques, n.º 3.097, Rio Pequeno, São Paulo, SP, incorporadora da empresa “Raia S/A”, CNPJ 60.605.664/0001-06,
inscrição Estadual nº 100.059.502.116 (“Incorporada”). Comunica o extravio de documentos fiscais dos estabelecimentos da
“Incorporada”, conforme segue:

IE TIPO DOCUMENTO MODELO SÉRIE/SUB-SÉRIE NUMERAÇÃO AIDF

392.239.008.112 NOTA FISCAL Mod. 1 1 a 200 264927279708
392.239.008.112 NOTA FISCAL Mod. 1 201 a 350 310291136909
392.239.008.112 NOTA FISCAL Mod. 1 351 a 550 318146165809
392.239.008.112 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 1 a 200 264928888508
392.239.008.112 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 201 a 350 310290792909
392.239.008.112 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 351 a 550 363922132810

COMUNICADO
A empresa “Raia Drogasil S/A”, CNPJ 61.585.865/0001-51, inscrição Estadual nº 100.931.575.117, com sede à Avenida Corifeu
de Azevedo Marques, n.º 3.097, Rio Pequeno, São Paulo, SP, incorporadora da empresa “Raia S/A”, CNPJ 60.605.664/0001-06,
inscrição Estadual nº 100.059.502.116 (“Incorporada”). Comunica o extravio de documentos fiscais dos estabelecimentos da
“Incorporada”, conforme segue:

IE TIPO DOCUMENTO MODELO SÉRIE/SUB-SÉRIE NUMERAÇÃO AIDF

282.129.644.119 NOTA FISCAL Mod. 1 1 a 200 255097030808
282.129.644.119 NOTA FISCAL Mod. 1 201 a 400 271078660308
282.129.644.119 NOTA FISCAL Mod. 1 401 a 600 287883592509
282.129.644.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 1 a 200 253783515008
282.129.644.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 201 a 400 271077917808
282.129.644.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 401 a 650 349642720310

COMUNICADO
A empresa “Raia Drogasil S/A”, CNPJ 61.585.865/0001-51, inscrição Estadual nº 100.931.575.117, com sede à Avenida
Corifeu de Azevedo Marques, n.º 3.097, Rio Pequeno, São Paulo, SP, incorporadora da empresa “Raia S/A”, CNPJ
60.605.664/0001-06, inscrição Estadual nº 100.059.502.116 (“Incorporada”). Comunica o extravio de documentos
fiscais dos estabelecimentos da “Incorporada”, conforme segue:

IE TIPO DOCUMENTO MODELO SÉRIE/SUB-SÉRIE NUMERAÇÃO AIDF

688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 1.501 a 2.000 112448996205
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 2.001 a 2.500 111675856206
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 2.501 a 2.750 230206479508
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 2.751 a 3.000 357282347810
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 2 D/1 3.001 a 3.250 401145347310
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 1 601 a 1.100 106496662505
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 1 1.101 a 1.400 257612241408
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 1 1.401 a 1.650 286011886208
688.236.250.119 NOTA FISCAL Mod. 1 1.651 a 1.900 387344419610


