
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Negócios 
Altre Gestão de Investimentos Imobiliários Ltda.  

 

Maio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

O presente documento visa detalhar o plano de negócios (“Plano”) da Altre Gestão de Investimentos 

Imobiliários Ltda. (“Gestora” ou “Altre”, respectivamente) para o exercício da atividade de 

administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria “gestora de recursos”, nos termos da 

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme 

alterada (“Resolução CVM 21”). 

 

A Altre compõe o braço de investimentos imobiliários da Votorantim S.A. (“VSA”), que também 

possui em seu portfólio investimentos nos setores de cimentos, metais e mineração, alumínio, suco 

de laranja, energia, financeiro e aços longos. A única sócia da Altre é a Altre Empreendimentos e 

Investimentos Imobiliários S.A. (“Altre Properties” e, em conjunto com a Altre, “Grupo Altre”), 

companhia da VSA focada na gestão imobiliária proprietária do grupo e na realização de novos 

negócios imobiliários, no Brasil e no exterior. O Anexo I ao presente plano traz a estrutura societária 

em que a Gestora está inserida (“Estrutura Societária”). 

 

A constituição da Gestora decorre da identificação de uma oportunidade de mercado associada ao 

interesse do Grupo Altre de reorganizar e estruturar determinados investimentos imobiliários detidos 

e/ou que venham a ser detidos pelas sociedades que integram o portfólio da VSA, com o intuito de 

viabilizar a entrada de potenciais investidores terceiros na estrutura (“Investidores”). Com o 

amadurecimento das atividades da Gestora, outras oportunidades de investimentos poderão ser 

identificadas pelo time da Altre, de modo a colocar no mercado produtos que não tenham sido 

originados dos investimentos imobiliários da VSA e das demais sociedades que integram seu portfólio 

de investimentos.  

 

Na data deste Plano, a Altre vislumbra a possibilidade de investir em dois principais grupos de ativos 

imobiliários, quais sejam, (i) Imóveis Value Add: imóveis destinados a desenvolvimento, 

investimentos para reforma, ampliação, recuperação e/ou modernização, voltados para venda ou 

locação (“Imóveis Value Add”), e (ii) Imóveis com Renda Contratada: imóveis para obtenção de 

renda por meio de locação (“Imóveis com Renda Contratada”), observado que, em ambos os 

casos, sua estratégia poderá envolver a participação em empreendimentos imobiliários, inclusive em 

Green Field, no Brasil ou no exterior, por meio de quaisquer dos ativos permitidos pela 

regulamentação para Fundos de Investimentos Imobiliários (“FII”), nos termos do artigo 45 da 

Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”) 

(“Ativos Imobiliários”).  

 

Atualmente, a VSA e o Grupo Altre possuem tanto Imóveis Value Add quanto Imóveis com Renda 

Contratada, os quais estão aptos a atraírem capital de Investidores com alinhamento de expectativas 

de risco e retorno. Nesse contexto, a transferência ou aquisição dos Imóveis Value Add e dos Imóveis 

com Renda Contratada por FIIs ou outros veículos que vierem a ser geridos pela Altre permitirão o 

controle da ocupação e a geração de impacto no entorno dos ativos, ao mesmo tempo em que 

fornecerão aos Investidores a possibilidade de investir nesses e em eventuais outros Ativos 

Imobiliários que venham a ser identificados pela Altre.  

 



 

3 

Diante disso, o Grupo Altre decidiu constituir a Gestora, que terá como principal objetivo a prestação 

de serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários para atuar na gestão de FII, a serem 

constituídos de acordo com a Instrução CVM 472, que terão como política investir nos Ativos 

Imobiliários, podendo atuar também na gestão de Fundos de Investimentos em Participação (“FIP”), 

constituídos de acordo com a Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, 

ou outros veículos de investimento e/ou sociedades de propósito específico com foco na gestão de 

Ativos Imobiliários (“Veículos”). 

 

A Altre buscará oferecer uma gestão de fundos de investimentos baseada principalmente em seu 

histórico e know-how no mercado imobiliário, com foco nos Ativos Imobiliários, buscando atender 

aos objetivos de investimento e os retornos esperados pelos Investidores, garantindo, com isso, um 

relacionamento de longo prazo. 

 

A Gestora está sediada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, consoante contrato de 

comodato celebrado com empresa que também integra o Grupo Altre, que integra o presente Plano 

como Anexo II (“Contrato de Comodato”), e que será convertido em contrato de locação a partir 

de 2023, mas seu escopo de atuação busca abranger investimentos em todo o Brasil e, 

oportunamente, no exterior. 

 

Vale frisar, ainda, que existe segregação física das instalações entre Altre e Altre Properties, com 

espaço dedicado e com acesso controlado para as atividades da Altre, conforme evidenciado no 

Contrato de Comodato e no Anexo III do presente Plano, sendo certo que (i) todas as discussões 

e reuniões relacionadas à Altre (assim como calls, sempre que possível), notadamente aquelas que 

tenham por objeto temas sensíveis, serão conduzidas na sala segregada e dedicada à Altre, e 

(ii) todos os papéis relacionados à Altre e seus negócios serão impressos e armazenados na estrutura 

da referida sala dedicada à Altre. 

 

2 PLANEJAMENTO E ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

O planejamento objeto do presente pedido de habilitação como administrador de carteira de valores 

mobiliários, nos termos da Resolução CVM 21, se dá a partir do objeto indicado no contrato social 

da Altre, que integra o presente Plano como Anexo IV, o qual contempla as seguintes atividades: 

 

i. a administração de carteira de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM 21; e 

 

ii. a prestação de serviços de consultoria especializada, tais como aqueles previstos nas 

regulamentações específicas sobre fundos de investimento imobiliário, desde que não 

configurem atividade regulamentada privativa de consultor de valores mobiliários junto 

a CVM. 

 

O Anexo V ao presente Plano detalha o estudo desenvolvido pelo Grupo Altre em relação à análise 

da viabilidade econômico-financeira da Gestora (“Estudo de Viabilidade”). 
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3 FONTES DE CAPTAÇÃO E EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

A captação de recursos para investimentos imobiliários deve ocorrer, principalmente, junto a 

investidores institucionais e pessoas físicas para a estratégia envolvendo, incialmente, Imóveis com 

Renda Contratada, e, no caso dos Imóveis Value Add, junto a investidores institucionais e capital 

oriundo do Grupo Altre.  

 

A remuneração oriunda da gestão dos Ativos Imobiliários será a principal fonte de receita da Altre, 

sendo que a previsão é que o início de obtenção de receita se dê a partir da oferta pública do primeiro 

Veículo, a qual está estimada para ocorrer no segundo semestre de 2022 ou assim que as condições 

de mercado forem favoráveis. A partir deste momento, a Gestora deverá ser capaz de manter a sua 

estrutura de forma independente, observado que, antes disso, o Grupo Altre possui capacidade 

financeira para manter as atividades da Gestora com aportes de capital. 

 

A Altre estima que, no 1º (primeiro) ano após o seu credenciamento, terá ativos sob gestão no valor 

aproximado de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e que esse valor aumente, em 

média e de forma conservadora, em R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) a cada ano 

nos 4 (quatro) anos seguintes, totalizando o valor de R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos 

milhões de reais) ao final de 5 (cinco) anos, conforme detalhado no Estudo de Viabilidade.  

 

4 PREVISÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

Conforme indicado no item 3 acima, a Gestora pretende estar devidamente licenciada e pronta para 

o início de suas operações no segundo semestre de 2022, com início efetivo de sua atuação assim 

que as condições de mercado forem favoráveis.  

 

5 SEGMENTOS DE ATUAÇÃO E PRINCIPAIS PRODUTOS 

 

A principal atividade a ser oferecida pela Altre será a gestão de FII, podendo atuar também na gestão 

de FIP ou outros veículos de investimento e/ou sociedades de propósito específico, sempre com foco 

na gestão de Ativos Imobiliários. 

 

As atividades performadas pela Altre serão sempre desempenhadas em observância às 

regulamentações e diretrizes aplicáveis, especialmente àquelas editadas pela CVM e pela Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA, garantindo as melhores 

práticas de mercado. Não obstante, as atividades da Altre também deverão seguir as diretrizes 

internas expressas por meio de políticas e manuais de procedimentos da Gestora.  

 

6 PÚBLICO-ALVO 

 

Os Veículos geridos pela Altre terão como público-alvo Investidores que busquem investir em tais 

Veículos, incluindo, mas não se limitando, pessoas físicas e jurídicas, investidores estratégicos para 

o Grupo Altre e, ainda, investidores institucionais, como é o caso, por exemplo, das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.  
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7 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

O organograma funcional e de governança corporativa da Altre consta do Anexo VI deste Plano.  

 

Além da Diretoria, composta pelos cargos de Diretor de Gestão e Direito de Compliance, Risco e PLD, 

a Altre conta com um Comitê de Investimentos e com um Comitê de Auditoria e Compliance, que 

atuam em caráter consultivo em apoio à Diretoria. 

 

Adicionalmente, como parte do Grupo Altre, a Gestora é atendida pelo centro de serviços 

compartilhados da VSA, denominado Centro de Excelência (“COE”), compartilhando os serviços das 

áreas de tecnologia da informação – TI, seguros e serviços administrativos gerais com a VSA e as 

demais empresas do seu portfólio de investimentos, consoante o Termo de Declaração de Uso de 

Infraestrutura de Back-Office que integra o presente Plano como Anexo VII(a). 

 

Adicionalmente, a Gestora é atendida por prestador de serviço terceirizado e especializado, que 

também atende à Altre Properties, para a prestação de serviços financeiros e de contabilidade, 

consoante a proposta que integra o Anexo VII(b) ao presente Plano. 

 

8 POTENCIAIS PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇO 

 

A princípio, a Altre deve contar com os seguintes parceiros e prestadores de serviço, de forma a 

garantir um suporte em suas atividades de gestão: 

 

Administradores Fiduciários: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM., BRL Trust Investimentos 

Ltda, Vórtx DTVM Ltda. ou Intrag DTVM Ltda. 

 

Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou XP 

Investimentos CCTVM S.A. 

 

Custodiantes: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM., Vórtx DTVM Ltda., BRL Trust DTVM S.A. 

ou Intrag DTVM Ltda. 

 

Distribuidores: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, XP Investimentos CCTVM S.A., Bradesco 

Asset Management ou Santander Asset Management 

 

Vale notar que os prestadores de serviço a serem utilizados pela Altre são importantes players no 

mercado de valores mobiliários local, com ênfase no mercado de FII.  

 

***  
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ANEXO I 

ESTRUTURA SOCIETÁRIA 

  



Votorantim S.A.

 

31 de Maio de 2022

100%

HEJOASSU Administração S.A

 

ERMAN 

Participações S.A

 

JEMF 

Participações S.A

 

MRC        

Participações S.A

 

AEM    

Participações S.A

 

25% 25% 25% 25%

100% 100% 100%

Antonio E. de Moraes Filho - 11,11% 

Luis Ermírio de Moraes - 11,11%

Rubens Ermírio de Moraes - 11,11% 

Rosa Helena C. de Moraes - 11,11%

Vera Regina C. Moraes - 11,11%

Maria Lucia C. Moraes  (detentora 

vitalício do direito de voto) - 11,11%

Maria Regina E.M. Waib - 11,11%

Nídia Maria F. Claro Moraes - 2,66% 

Fabiana de Moraes M. Bianco - 2,82%

Mário Ermírio de Moraes Fº - 2,82%

Natália F. Costa de Moraes - 2,82%

Márcia Regina R. de Moraes - 0,99%

Júlia R. de Moraes Haddad - 5,06%

Eugênio Ermírio de Moraes - 5,06%

Ricardo Ermírio de Moraes - 14,29%

Fabio Ermírio de Moraes - 14,29%

Marcos Ermírio de Moraes - 14,29%

Cláudio Ermírio de Moraes - 14,29%

Luciana Moraes de U. Rodrigues - 14,28%

Ana Paula de Moraes Riskallah - 14,28%

Ana Helena de Moraes Vicintin (detentora 

vitalícia do direito de voto) - 14,28%

Clovis Ermírio de Moraes Scripilliti 

(detentor vitalício do direito de voto) - 25%

Carlos Eduardo Moraes Scripilliti (detentor 

vitalício do direito de voto) - 25%

Maria Helena M. Scripilliti Noschese 

(detentora vitalício do direito de voto) - 25%

Regina Helena Scripilliti Velloso (detentora 

vitalício do direito de voto) - 25%

José Ermírio de Moraes Neto (detentor 

vitalício do direito de voto) - 33,33%

José Roberto Ermírio de Moraes   

(detentor 

vitalício do direito de voto)  - 33,33%

Neide Helena de Moraes (detentora 

vitalício do direito de voto)  - 33,34%

100%

NEXA 

Resources S.A.

 

64,6753%

Nexa Recursos 

Minerais S.A

 

Votorantim 

Andina S.A.

 

67,8853%

St. Marys

 Cement Inc.
83%

Votorantim 

Cimentos S.A.

Votorantim 

Cimentos

 N/NE

 

0,0001% Votorantim S.A. Votorantim 

Cimentos EAA

Inversiones S.L

99,9999%

Acergroup

S.A. 

 

Acerbrag 

S.A.

 

52,8966%

Acerholding 

S.A.

 

80%

47,1034% Acerholding

 Cia. Brasileira 

de Alumínio

 

100%

 

Votorantim  

Energia Ltda.

 

100%

VOTENER

Votorantim Com. 

Energia Ltda.  

Votorantim 

FinCo GmbH

 

100%

100%

Votorantim 

Internacional 

CSC 

 

100%

 

Nexa Resources 

Cajamarquilla 

S.A.

 

Nexa Resources 

Perú S.A.A 

 
0,1739% NEXA Resources S.A.

83,5536%

99,9164% 100%

 

Citrosuco GmbH

Citrosuco S.A. 

Agroindústria

 

50%

50%

Votorantim 

Finanças S.A.

 

99,9998%

Banco 

Votorantim S.A.

 

50%

L.C.G.S.P.E. 

Empreendimentos 

e Participações 

Ltda.  

 0,0050% Votorantim Energia Ltda.Esplanada 

Geração de 

Energia Ltda. 

 

99,9950%

Auren Energia 

S.A. 

 

SF FIFTY SIX

Participações 

Societárias Ltda.

 

99,9990%

45%
Juntos Somos 

Mais Fidelização 

Ltda. 

 

0,0010% Votorantim Energia Ltda.

20%

Votorantim 

Cimentos

 International 

S.A.

 

100%

100%

100%

 

Santa Cruz 

Geração de 

Energia S.A.

 

100%
100%

100%

SF NINETY FIVE 

Participações 

Societárias S.A. 

 

100%

37,7435%

Jaguatirica 

Empreend. Imob. 

SPE S.A.

 

50%

Altre Empreend e 

Invest. Imob. S.A.

100%

V Haste SPE 

Terrenista 1 Ltda.

Residencial 

Figueira 

Empreend. Imob.

 

100%

30%

Guepardo AOP 

Empreendimento 

Imobiliário SPE 

S.A.

 

100%

50% Guepardo AOP Empreen. 

Altre Gestão de 

Investimentos 

Imobiliários Ltda. 

 

100%

Energia

Holding

Cimentos
Metais

Aço

VC Europe

Empresas com Sede no Exterior

Agroindústria
Finanças

Imobiliário

VP Gestão Ltda.

100%
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ANEXO II 

CONTRATO DE COMODATO 
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ANEXO III 

LAYOUT DO ESCRITÓRIO 
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Altre Gestora

Layout do Escritório

Layout do Escritório

Altre Properties

annalscpp
AP



22

Layout do Escritório

Fotos do Escritório Segregação Física e Controle de Acesso

annalscpp
AP
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ANEXO IV 

CONTRATO SOCIAL 

  



DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

  

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL 

ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

TIPO JURÍDICO 

LIMITADA UNIPESSOAL

NIRE 

35239062883

CNPJ 

46.280.447/0001-62

NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 

35239062883

DATA DO ARQUIVAMENTO 

05/05/2022

DADOS DA CERTIDÃO

DATA DE EXPEDIÇÃO 

06/05/2022

HORA DE EXPEDIÇÃO 

09:48:46

CÓDIGO DE CONTROLE 

171040389

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO

ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

 

          ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 06/05/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA

CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP

BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

 

          ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE,

INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES

HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

        

 

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239062883 em 05/05/2022 da empresa ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230568290.

Autenticação: validar a autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 06/05/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 171040389. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor

quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR



Í/l/
JUCESP sÃo%um

GOVERNO DO ESTADO
|W» Sm

Requerimento Capa

SEQ DOC

01

01

DADOS CADASTRAIS

Protocolo Redesim

IIIIIIIIIIllllllllllllUlllllllllllllllllllHllllllHl

SPP2230568290

ATO(S)

Constituiçao Normal

NOME EMPRESARIAL PORTE

ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Demais

LOGRADOURO NUMERO

AVENIDA MANUEL BANDEIRA 291

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO cep

BLOCO B com 23 PARTE VILA LEOPOLDINA 05317020

MUNICÍPIO UF

sÃo PAULO sp

E MAIL TELEFONE

contato©reaIestatecontabilidade com br

NÚMERO EXIGÉNCIA (5) CNPJ SEDE NIRE SEDE

SEM EXIGÉNCIA ANTERIOR

IDENTIFICAÇÃO DO SlGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS

NOME CLAUDIO LOJKASEK LIMA Administrador DARE R$ 227 63

DATA ASSINATURA Qf/QS/mu, DARF Isento

ASSINATURA
(º , bªum ,)

JM!“

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI WAÉ—ESÉNSTõI—É DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

JUv l-v -

PARA USO EXCLUSIVC DAJUNBWHZXL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO momento NãGU.O"Cro oasznwxçóes

& 0 5 MM 2022

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM A

E&PÉÓTÓCEÚÍ
Díª ART 57 559 DECRETO 1 800/96

04/05/2022 Pagina 1 de 1

III IIIIIl IllIIlllIIIlIII | lIIIIllllIIlI | I III | IllIlIIlI | I II "III!!! II III

llllllllll IllllllHlll

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239062883 em 05/05/2022 da empresa ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230568290.

Autenticação: validar a autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 06/05/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 171040389. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor

quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



&
ºaltre

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇAO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ALTRE EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A sociedade anônima de

capital fechado, com sede na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Manuel Bandeira, nº

291 Bloco B conjunto 23 (parte) CEP 05317 020 inscrita no CNPJ/ME sob o n 13 164 357/0001 57

com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE

35 300 585 836, neste ato representada, na forma de seu estatuto social, por seus diretores, Sergio Augusto

Malacrzda Junior, brasileiro, casado sob o regime da comunhao parcial de bens, economista, portador da

Cedula de Identidade RG n 19 346 284 9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n 166 532 868 19 com

endereço comercial na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar,

conjunto A, CEP 01448 000, e Claudio Lajkasek Lzma, brasileiro, casado sob o regime da comunhão

parcial de bens, advogado, portador da Cedula de Identidade RG nº 26 436 277 9 SSP/SP e inscrito no

CPF/ME sob o nº 327 415 228 55, com endereço comercial na cidade de Sao Paulo, estado de São Paulo,

na Avenida Manuel Bandeira, nº 291, Bloco B, conjunto 23 (parte), CEP 05317 020,

decide constituir, como única sócia, conforme autorizaçao do êlº do art 1 052 da Lei Federal nº 10 406,

de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civi ”), uma sociedade empresaria limitada (“Sociedade”) que se regerá

mediante as seguintes cláusulas e condições (“Contrato Social”)

Capítulo I Denominaçao, Regencia e Sede

Cláusula l' A Sociedade empresária limitada operará sob a denominaçao de ALTRE GESTÃO DE
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sendo regida por este Contrato Social pelas disposições

aplicáveis do Código Civil e, supletivamente, pela Lei Federal nº 6 404, de 15 de dezembro de 1976

Cláusula 2" A Sociedade tem sede e foro na cidade de Sao Paulo, estado de São Paulo, na Avenida

Manuel Bandeira, nº 291, Bloco B, conjunto 23 (parte), CEP 05317 020, podendo abrir, alterar e encerrar

filiais, escritorios e representações em qualquer localidade no País ou do exterior, mediante deliberaçao

dos sócios

Capítulo II Objeto Social

Cláusula 3'' A Sociedade tem por objeto social (i) o exercício de administraçao de carteiras de valores

mobiliarios e fundos de investimentos, nos termos das resoluções aplicáveis da Comissão de Valores

Mobiliários ("CVM"), em especial a Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 ("Resoluçao CVM
nº 21/21") e suas posteriores alterações, e (ii) a prestação de serviços de consultoria especializada, tais

como aqueles previstos nas regulamentações específicas sobre fundos de investimento imobiliário desde

que nao configurem atividade regulamentada privativa de consultor de valores mobiliários junto à CVM

92
Capítulo III Duraçao
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Capítulo IV Capital Social e Quotas

Cláusula 5' O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente

nacional, e de R$ 1 000,00 (mil reais), representado por 1 000 (mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00

(um real) cada uma, todas de titularidade da única sócia, Altre Empreendimentos e Investimentos

Imobiliários S A

Parágrafo Primeiro A responsabilidade da socia e restrita ao valor de suas quotas

Paragrafo Segundo Cada quota confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais

Capítulo V Administraçao e Representaçao

Cláusula 6' A Sociedade será administrada pela Diretoria, que sera composta por 2 (dois) membros,

socios ou nao sócios, nomeados no Contrato Social ou em ato apartado, observado o quórum previsto em

lei, com mandato por prazo indeterminado, sendo permitida sua renúncia ou destituiçao & qualquer tempo

Parágrafo Primeiro A Diretoria e composta dos seguintes cargos

(a) um diretor responsável pela administraçao e gestao de carteiras de valores mobiliários e fundos de

investimento geridos e/ou administrados pela Sociedade, devidamente autorizado pela CVM &

exercer a atividade de administrador de carteiras de valores mobiliarios na categoria de Gestor de

Recursos ("Diretor de Gestao"), e

(b) um diretor responsável pelo (i) cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles

internos da Sociedade (compliance), nos termos da Resoluçao CVM nº 21/21, (ii) controle de risco

das carteiras de valores mobiliários e fundos de investimentos sob gestao da Sociedade e por manter

política de gestao de riscos que permita o monitoramento, a mensuraçao e o ajuste permanente dos

riscos inerentes as carteiras de valores mobiliarios e fundos de investimentos geridos pela

Sociedade, em observancia ao disposto na Resoluçao CVM nº 21/21, (iii) implementaçao e

cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos, estabelecidos pela CVM e

pela Associação Brasileira da Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Anbíma"), e (iv)

cumprimento das normas relativas a identificaçao, o cadastro, 0 registro de investidores e de

operações realizadas & comunicaçao entre os envolvidos, os limites e a responsabilidade

administrativa referentes aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, a fim

de prevenir ilícitos vinculados a lavagem de dinheiro (“PLD”), nos termos da Resoluçao CVM nº

50/21, conforme alterada ("Diretor de Compliance Risco e PLD")

Parágrafo Segundo Os diretores flcam dispensados de prestar cauçao e receberao a remuneraçao que for

flxada pelos sócios

sula 7' Sao nomeados como diretores da Sociedade, com mandato por prazo indeterminado,

íãân posse mediante assinatura deste instrumento J,

V
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(3) Marcio Yukio Yamachira, brasileiro, casado sob o regime da comunhao parcial de bens,

administrador de empresas, portador da Cedula de Identidade RG nº 28 871 411 SSP/SP e inscrito

no CPF/ME sob o nº 296 788 028 05, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de

São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto A, CEP 01448 000, para o cargo de Diretor

de Gestao, e

(b) Claudio Lojkasek Lima, brasileiro, casado sob o regime da comunhao parcial de bens, advogado,

portador da Cedula de Identidade RG n 26 436 277 9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº

327 415 228 55, com endereço comercial na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida

Manuel Bandeira, nº 291, Bloco B, conjunto 23 (parte), CEP 05317 020, para o cargo de Diretor

de Compliance, Risco e PLD

Cláusula 8' Sujeito ao disposto na Cláusula 6ª acima, a Sociedade será representada, ativa e

passivamente, em juízo e fora dele, em relaçao a todos os seus atos

(a) pela assinatura conjunta de 02 (dois) diretores;

(b) pela assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 01 (um) procurador, devidamente constituído;

(c) pela assinatura conjunta de 02 (dois) procuradores, devidamente constituídos,

(d) pela assinatura de 01 (um) procurador com poderes especiais, quando nomeado nos termos do

parágrafo único abaixo, e

(e) pela assinatura de um diretor, nas hipóteses previstas no Parágrafo Terceiro desta Cláusula

Parágrafo Primeiro Nos atos de constituiçao de procuradores, a Sociedade será representada por 2 (dois)

diretores, sendo que as procurações terao prazo determinado limitado a 1 (um) ano, com exceçao daquelas

para fms judiciais, podendo qualquer procuraçao ser revogada a qualquer momento As procurações

deverão conter a descrição completa dos poderes conferidos, que poderao ser abrangentes a todo e qualquer

ato, inclusive os de natureza bancária

Parágrafo Segundo Excepcionalmente, a Sociedade poderá ser representa por 1 (um) procurador,

investido de expressos e especiais poderes para praticar os atos para os quais tenha sido constituído,

exaurindo se o mandato com a consecuçao de seu objeto

Parágrafo Terceiro Qualquer diretor tem poderes para, isoladamente

(a) representar a Sociedade perante repartições públicas ou judicialmente, em qualquer foro e em
qualquer grau de jurisdiçao, inclusive para fms de citação intimaçao, notificação e depoimento

pessoal,

(b) receber qualquer valor pago a Sociedade por meio de cheques ou de outros títulos de creditos

idôneos a ela nominativos, bem como realizar o respectivo endosso para depósito bancario em conta

a Sociedade, J..

an mitir e demitir funcionários, assinando os documentos correspondentes,
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(d) assinatura de termos de confidencialidade nos quais a Sociedade represente fundos de investimento

na qualidade de gestora ou mandatáría, e

(e) na qualidade de gestora ou mandataria, comparecer e votar em assembleias de companhias ou

fundos CUJaS ações ou quotas componham a carteira de fundo de investimento gerido pela

Sociedade (ou por terceiros, quando a Sociedade atuar na qualidade de mandatária), desde que tal

ato nao gere obrigações financeiras para o respectivo fundo, tais como a subscrição de ações, quotas

ou outros títulos, em cujo caso aplicar se á a regra do caput desta Cláusula

Clausula 9“ São, expressamente, vedados, sendo nulos e inoperantes em relaçao a Sociedade, os atos de

qualquer sócios, diretores ou procuradores, que a envolverem em obrigações relativas & negocios ou

operações estranhas ao objeto social, inclusive, mas não se limitando, a prestação de fianças, avais, e outras

garantias a terceiros, tomada de emprestimos e financiamentos, assunçao de dívidas e obrigações,

respondendo o infrator desta cláusula por perdas e danos, a menos que autorizados, previamente, pela única

soma

Cláusula 10 A Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, e sempre em caráter meramente

consultivo, poderá criar comítes ou grupos de trabalho com objetivos defmidos, inclusive, mas sem

limitaçao, um Comite de Investimentos e um Comite de Auditoria e Compliance, os quais podem ser

integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administraçao e/ou outras pessoas ligadas,

direta ou indiretamente, a Sociedade ou a sua socia

Parágrafo Unico Cabera a Diretoria estabelecer as normas aplicáveis aos comites de assessoramento,

incluindo regras sobre composiçao, prazo de gestão, remuneraçao, funcionamento e seu regimento interno

ou grupos de trabalho eventualmente criados

Capítulo VI Reuniões de Sócios e Deliberações Sociais

Cláusula 11 As deliberações sociais realizar se ão a qualquer tempo, sempre que os interesses sociais o

exigirem, sendo que nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, obrigatoriamente, os sócios

deliberarão sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial, o resultado econômico e designarão

os diretores, quando for o caso

Parágrafo Primeiro As deliberações serao tomadas por maioria do capital social, inclusive para

transformação do tipo societário da Sociedade, salvo quorum específlco previsto na legislação em vigor

Paragrafo Segundo A convocaçao das reuniões de socios será efetuada de acordo com o previsto no

artigo 1 152, ê3º, do Codigo Civil ou por carta protocolada, sendo dispensadas no caso de os sócios

decidirem, por escrito, sobre a materia a ser deliberada, ou sempre que todos os sócios comparecerem ou

se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora, e ordem do dia da reuniao

Parágrafo Terceiro As reuniões de sócios poderão ser realizadas de forma virtual por meio de aplicativos

de reunião on line tais como Zoom, Google Meeting, Mzcrosoft Teams e outros disponíveis, devendo a

»1 Rzeimiao ser gravada, bem como possibilitar a identificação dos sócios e/ou de seu procurador, e podendo a

?“
ata exa Livro de Presença de Sócios serem assinados por plataforma de assinatura digital com mecanismo

º.. de veri lcaçao de integridade e autenticidade ja
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Paragrafo Quarto O(s) sócio(s) poderá(ao) ser representado(s) por procuradores especiais, sendo então

considerado(s) presente(s) na reuniao de sócios

Parágrafo Quinto Das reuniões de sócios serão lavradas atas, as quais serao arquivadas na sede social da

Sociedade, e, quando exigido pela legislaçao aplicavel, levadas a registro perante 0 Junta Comercial

competente

Capítulo VII Exercício Social e Balanços

Cláusula 12 O exercício social terá início em lº de janeiro e termino em 31 de dezembro de cada ano

Ao fim de cada exercício social os administradores deverão elaborar o balanço patrimonial, a demonstração

do resultado do exercício e as demais demonstrações contábeis exigidas em lei, de acordo com a legislação

societária aplicável e as praticas contábeis adotadas no Brasil

Parágrafo Primeiro As contas dos administradores e as demonstrações contábeis serao encaminhadas

aos sócios ao termino do exercício social para apreciaçao e deliberaçao

Paragrafo Segundo A destinaçao do lucro líquido do exercício e a distribuição lucros será determinada

pelos socios, observado que, mediante deliberaçao de sócios titulares de quotas representativas de tres

quartos do capital social da Sociedade, poderá ser realizada distribuiçao de lucro desproporcional

Parágrafo Terceiro A Sociedade podera levantar balanços intermediarios, intercalares ou em períodos

menores e, com base nesses balanços, distribuir lucros, de forma proporcional ou desproporcional,

observado o quanto aqui disposto

Parágrafo Quarto A Sociedade podera distribuir e pagar juros sobre o capital próprio, conforme

permitido pela legislação

Capítulo VIII Liquidaçao e Dissoluçao

Cláusula 13 A Sociedade somente será dissolvida por deliberação de seus socios, em conformidade com

o disposto no presente Contrato Social ou nos casos previsto em lei Neste caso, proceder se á a liquidaçao

de seu ativo e passivo e o saldo entao apurado será atribuído aos sócios na proporçao de suas participações

no capital social

Cláusula 14 No caso de liquidaçao e dissoluçao da Sociedade, os sócios designarão um ou mais

liquidantes, estabelecendo seus poderes, deveres e remuneraçao, nos moldes deste Contrato Social

Parágrafo Primeiro A cada 03 (tres) meses, se a liquidação nao tiver sido encerrada, ou sempre que

solicitado pelos socios, o liquidante deverá apresentar o relatório e o balanço do estado de liquidação,

_ ndo conta dos atos praticados durante respectivo período

»“
ÚXParágra o Segundo Realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente, se houver, o liquidante

apresen rá aos socios, para aprovaçao, o relatório fmal da liquidação e o balanço de encerramento
)

mndxºº
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Capítulo IX Foro

Cláusula 15 Os sócios elegem o foro da comarca de São Paulo, estado de Sao Paulo, como competente

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato Social, renunciando a qualquer outro foro,

por mais privilegiado que este seja ou possa vir a ser

DECLARAÇAO DE DESIMPEDIMENTO

Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a

administraçao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçao criminal, ou por se encontrarem

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime

falimentar, de prevaricaçao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relaçoes de consumo, fe

pública, ou a propriedade

E, por assim estarem justos e acordados, flrmam o presente instrumento em 3 (tres) vias, de igual teor e

forma

Sao Paulo, 03 de maio de 2022

Socia

ªmºlªdªALTRE E ENDIMENTOS E INK; STIMENT IMO LIARIOS S A
P gio Augusto Malacrida nior e Claudio Lojkasek Lima

%%
MARCIO YUKIO Y ACHIRA Wlªêâax LIMA

Advogado Responsável

Anna Luiza de Sousa Campos Pires Pedroso

OAB/SP n 412 350

?.»TRE

0x

Juriti“?
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DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ã Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME

CLAUDIO LOJKASEK LIMA

NACIONAUDADE ESTADO CIVIL

BRASILEIRO Casado (a)

CPF COR OU RAÇA IDENTIFICAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR UF

32741522855 Branca 264362779 22/02/2008 SSP SP

DOMICILIADO (A) NUMERO

MANUEL BANDEIRA 291

BAIRRO / DISTRITO CEP

VILA LEOPOLDINA 05317020

COMPLEMENTO

BLOCO B CON] 23 PARTE

Mumcfmo UF

São Paulo SP

Declara, sob as penas da lei, que nao esta impedido por lei especial de exercer a administraçao da sociedade e nem
condenado ou sob efeitos de condenaçao, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou

por crime falimentar, de prevaricaçao, peita ou suborno, concussao, peculato, ºu contra a economia popular, contra o

Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrencia, contra as relações de consumo, a fe pública ou

a propriedade

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIDADE Sao Paulo DATA
|

04 05/2022

Nºme CLAUDIO LOJKASEKLIMA ASSINATURA (águª“? !
&
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DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Junta Comercial do Estado de São Paulo

NOME

MARCIO YUKIO YAMACHIRA

NACIONALIDADE ESTADO CIVIL

BRASILEIRO Casado (a)

CPF COR OU RAÇA IDENTIFICAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO ÓRGÃO EMISSOR UF

29678802805 Branca 28871411 26/02/2020 SSP SP

DOMICILIADO (A) NUMERO

AMAURI 255

BAIRRO/DISTRITO CEP

JARDIM EUROPA 01448000

COMPLEMENTO

ANDAR 13 com A
MUNICÍPIO ur

Sao Paulo SP

a propriedade

Declara, sob as penas da lei, que nao está impedido, por lei especial, de exercer a administraçao da sociedade e nem
condenado ou sob efeitos de condenaçao a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou

por crime falimentar, de prevaricaçao, peita ou suborno, concussão, peculato ºu contra a economia popular, contra o

Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrencia contra as rela oes de consumo, a fe pública ou

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOIDIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

LOCALIDADE São Paulo DATA
|

04/05/2022

NOME MARCIO YUKIO YAMACHIRA ASSINATURA %%%H“
CARTÓFIO BLASÉQ soª TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCAm emm. S::

(D' YAHBJÃO Ct NU PS Fernanda Dºmingos Carvalho Blaªm:

Reconheço, Jor Semelhança, : Iirma do (1)

JL"
E COM O SELO DE AUTENTICIDADE
[ 451531

© Av. En'aadeim Farm Lima 2859 Raim BM
5 11

|
3074 2590

www oartunublasw com br

RCIO YUKIO YAMACHIRA sem

04/05/2022 Pagina 1 de 1

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35239062883 em 05/05/2022 da empresa ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2230568290.

Autenticação: validar a autenticidade do registro em  http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 06/05/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 171040389. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor

quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



1
mg; SAO%um

GOVERNO DO ESTADO
|
màwm

DECLARAÇÃO

Eu, CLAUDIO LOJKASEK LIMA, portador do Documento de Identificaçao nº 264362779, inscrito no Cadastro de Pessoas

Físicas CPF sob nº 32741522855, na qualidade de titular, socio ou responsavel legal da empresa ALTRE GESTAO DE

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) AVENIDA MANUEL
BANDEIRA 291 BLOCO B CON] 23 PARTE Bairro VILA LEOPOLDINA Sao Paulo SP CEP 05317020 NÃO PODERÁ EXERCER

suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalaçao e funcionamento no local

indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislaçao de uso e ocupaçao do solo, posturas municipais e restrições das

areas de proteçao ambiental, nos termos do art 24, 52 do Decreto Estadual nº 55 660/2010 e sem que tenha um
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO obtido pelo sistema Via Rapida Empresa Módulo de

Licenciamento Estadual

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteraçao no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de

atividades, ou em qualquer outra das condiçoes determinantes a expediçao do Certificado de Licenciamento Integrado,

implica na perda de sua validade, assumindo desde o momento da alteração, a obrigaçao de renová Io

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado podera ser solicitada por

representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro

empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

diretamente no site da Jucesp, atraves do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificaçao digital

WLL—
CLAUDI LOJKASE MA(Administrador)

264362779
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TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo SPP2230568290 da
empresa ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e que as
imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos
protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o
funcionário/empregado público Fabio Augusto Campanini

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/05/2022.

Fabio Augusto Campanini, CPF: 15157513844
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TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2230568290 de Constituição Normal da empresa ALTRE
GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Sérgio Manuel Da Silva.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/05/2022.

Sérgio Manuel Da Silva, CPF: 06996745810
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição, assinado digitalmente, da empresa ALTRE GESTAO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, e protocolado sob o número SPP2230568290 em 05/05/2022, encontra-se registrado na
Jucesp, sob o NIRE da matriz 35239062883.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no
sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da
certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 05/05/2022.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884
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ANEXO V 

ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

 

 

  



AUM % 500.000.000        1.000.000.000             1.500.000.000        2.000.000.000        2.500.000.000        
2023 2024 2025 2026 2027

Receita bruta Total 1,00% 5.000.000            10.000.000                  15.000.000              20.000.000              25.000.000              
Impostos sobre a receita bruta 432.500                865.000                        1.297.500                1.730.000                2.162.500                
Receita liquida total 4.567.500            9.135.000                     13.702.500              18.270.000              22.837.500              
Despesas adminstrativas 410.000                475.000                        540.000                   605.000                   670.000                   
Sistemas + Prestdores de Serviço 200.000                250.000                        300.000                   350.000                   400.000                   
TI + Conectividade 65.000                  80.000                          95.000                     110.000                   125.000                   
Aluguel + cond.+ IPTU 120.000                120.000                        120.000                   120.000                   120.000                   
limpeza/manutenção/materiais 25.000                  25.000                          25.000                     25.000                     25.000                     
Despesas com Pessoal 750.000                1.500.000                     1.500.000                3.000.000                3.000.000                
Folha + encargos 750.000                1.500.000                     1.500.000                3.000.000                3.000.000                
Lucro Bruto 3.407.500            7.160.000                     11.662.500              14.665.000              19.167.500              
IRPJ 8,00% 400.000                800.000                        1.200.000                1.600.000                2.000.000                
CSSL 2,88% 144.000                288.000                        432.000                   576.000                   720.000                   
Lucro liquido 2.863.500,00       6.072.000,00               10.030.500,00        12.489.000,00        16.447.500,00        
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ANEXO VI 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
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Diretor de Gestão
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Gerente Geral
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Gerente
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Claudio Lojkasek Lima
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Anna Luiza de S. C. P. Pedroso

Advogada

Comitês da Gestora
(caráter consultivo, com o 
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Prestadores de 
Serviços

(atendem a VSA, 
suas investidas e o 

Grupo Altre, 
conforme o caso)

E
q

u
ip

e
 d

e
 

G
e

st
ã

o
 d

e
 R

is
co Claudio Lojkasek Lima
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Advogada
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ANEXO VII(A) 

TERMO DE DECLARAÇÃO COE 

  



 

 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE USO DE INFRAESTRUTURA DE BACK-OFFICE 

 

Pelo presente Termo de Declaração de Uso de Infraestrutura de BackOffice (“Termo”), a 

VOTORANTIM S.A., abaixo qualificada, devidamente representada na forma de seus 

documentos constitutivos: 

 

VOTORANTIM S.A., sociedade constituída e validamente existente de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil sob o tipo de sociedade por ações com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri n° 255, 13° andar, conjunto “A”, Bairro Jardim 

Paulistano, CEP 01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.407.049/0001-51, e com suas filiais - 

Centro de Excelência (“CoE”) estabelecidas na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia 

Curitiba Rio Branco do Sul, nº 1.303, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.407.049/0002-32; e, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Manoel Bandeira, 291, 1º andar, Conjunto 21B, 

bloco B, Bairro Vila Leopoldina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.407.049/0003-13, doravante 

referida simplesmente a “VSA”; 

 

Considerando que: 

 

(i) A VSA é controladora indireta da ALTRE GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA., em constituição, com sede na Avenida Manuel Bandeira nº 

291, Bloco B, conjunto 23 (parte), CEP 05317-020, no Vila Leopoldina, na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, doravante referida simplesmente a “ALTRE”; 

(ii) A VSA, por meio do CoE, possui infraestrutura administrativa com suporte e 

soluções nas áreas de Finanças, Contabilidade, seguros, recursos humanos e 

tecnologia da informação – TI (“Infraestrutura de BackOffice”); e 

(iii) A ALTRE faz e continuará fazendo uso da Infraestrutura de BackOffice.  

 

Portanto, em conformidade com o acima posto, a VSA DECLARA, por meio do presente Termo, 

que a ALTRE faz e continuará fazendo uso da sua Infraestrutura de BackOffice, destinada ao 

atendimento dos negócios que integram o objeto social da ALTRE.  

Sendo o que havia a ser declarado, e por ser expressão da verdade, a VSA firma o presente 
Termo. 

São Paulo, 13 de abril de 2022. 
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 Until or unless I notify Votorantim S.A. as described above, I consent to receive from 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to me by  Votorantim S.A. during the course of my relationship with you. 
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ANEXO VII(B) 

PROPOSTA REAC 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

 

Para  
Altre Gestora 
A/C: Claudio Lojkasek/ Thiago Ferreira de Sousa 

 

Queremos agradecer a oportunidade de apresentar esta proposta de prestações serviços contábeis e poder 

contribuir para o desenvolvimento do seu negócio.  

Nossa proposta contempla as informações referentes ao escopo de serviços de contabilidade societária, fiscal e 

financeiro (contas a pagar/receber). 

Nossos valores estão pautados no bom atendimento do cliente, no comprometimento de prazos e das 

regulamentações contábeis, respeitando sempre as normas contábeis adotadas no Brasil e internacionais (IFRS) 

quando aplicáveis. 

 Nossa visão de negócio nos leva também a investir constantemente em atualização tecnológica, sempre no intuito 

de levar ao nosso cliente mais agilidade, organização e transparência nos processos.  

Nossa empresa terá muita satisfação em atendê-los e colaborar para o pleno desenvolvimento do seu negócio.  

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado atenda suas expectativas. Conte conosco para apoiá-lo e ajudá-lo 

nos processos contábeis da sua empresa.   

Nossos clientes:  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Real Estate Assessoria Contábil Ltda.  

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

Com base nas informações coletadas durante o trabalho de levantamento de necessidades, teremos o seguinte 

cenário da sua empresa: execução dos serviços de contabilidade, fiscal e folha de pagamento. 

1 ÁREA CONTÁBIL: 

1.1 Contabilização de acordo com a legislação vigente. 

1.2      Emissão de balancetes. 

1.3 Elaboração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis obrigatórias. 

1.4 Consolidação dos balanços na Holding. 

1.5 Escrituração de livros fiscais e contábeis, 

1.6 Obrigações acessórias: ECD e ECF, 

1.7 Suporte ao atendimento à auditoria. 

1.8 Elaboração das demonstrações financeiras. 

1.9 Declarações CVM se aplicável. 

 

2 ÁREA FISCAL: 

2.1 Obrigações acessórias: DCTF, DIRF, EFD-Contribuições, EFD-Reinf, Perd/Comp, Dimob, 

2.2 Apuração dos impostos direto e indiretos, 

2.3 Elaboração das guias de recolhimento e tributos devidos, 

2.4 Acompanhamento de certidões, 

2.5 Elaboração dos registros fiscais obrigatórios, eletrônicos ou não, perante os órgãos municipais, 

estaduais e federais, bem como as demais obrigações que se fizerem necessárias, 

2.6 Atendimento às demais exigências previstas na legislação, bem como aos eventuais 

procedimentos fiscais. 

 

3 CONTAS A PAGAR: 

3.1 Lançamentos de documentos fiscais no sistema nota fiscal/fatura; 

3.2 Provisionar contas a pagar conforme documentos fornecidos e acompanhamento dos saldos; 

3.3  Emissão de relatórios mensal com a posição do contas a pagar em aberto e pagamento do mês, 

conciliados com a posição contábil; 

3.4 Imputar no banco os pagamentos de títulos ou transferências manualmente; através do bankline 

ou o envio de arquivos eletrônicos 

3.5 Conciliação bancária; 

3.6 Apresentar o fluxo de caixa realizado 

3.7 Emissão de boletos  



 

 

 

 

    

 

 

3.8 Conciliação cobrança  

3.9 Inadimplência 

Os serviços acima mencionados serão executados para a empresa Altre Gestora. 

 

Os nossos serviços referem-se a partir da data da data base de assinatura do contrato de prestação de 

serviços, e caso seja necessária a revisão de períodos anteriores ao contrato, que necessitam de 

reabertura e ajustes, será elaborado contrato para o período analisado. 

 

Qualquer serviço prestado que esteja fora do escopo acima será objeto de orçamento adicional e será 

faturado à parte, porem será alinhado previamente com a CONTRATANTE e somente será executado 

após o seu devido aceite. 

 

Toda e qualquer despesa ou taxas cobradas no âmbito federal, estadual e municipal referente a serviços 

como alteração contratual, municipal receita federal, ou outras taxas, será de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 

 

 

DO PREÇO E FORMA PARA PAGAMENTO 

 

Para execução dos serviços mencionados acima, o valor dos honorários é de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) mensais, considerando o pacote completo: contabilidade/fiscal/financeiro. 

 

 O preço descrito no caput desta cláusula será reajustado anualmente e automaticamente segundo a 

variação do IPCA do período, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 30 (trinta) Dias Úteis após a 

data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou por imposição legal ou 

determinação judicial, o IPCA deverá ser substituído pelo INCC ou a CONTRATADA indicara outro 

índice que melhor representa a reposição das perdas inflacionárias. 

A CONTRATADA emitirá mensalmente a Nota Fiscal para a CONTRATANTE até o dia 15 do mês 

vigente e o pagamento ocorrera até o dia 30 do mês corrente, através de deposito em conta.   

 



 

 

 

 

    

 

 

O não pagamento do preço mensalmente avençado, e no prazo disposto na acima, acarretará à 

CONTRATANTE, no pagamento do valor da parcela em atraso acrescido de multa de 2% (dois por 

cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

O prazo da prestação de serviço é indeterminado e poderá ser rescindido a qualquer momento por 

ambas as partes, porém para rescindir a prestação de serviços, as partes deverão comunicar com 60 

dias de antecedência, a não comunicação implica em multa de duas mensalidades. 

A CONTRATANTE declara que enviará as documentações contábeis em prazo hábil, ou fornecerá 

acesso ao sistema da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE, comunicará qualquer movimentação contábil ou fiscal relevante, em tempo hábil. 

Em caso de atraso de 2 (duas) parcelas mensais, poderá a CONTRATADA suspender a prestação dos 

serviços, mediante comunicado por escrito informando que os serviços foram suspensos e que o 

Contrato será rescindido.  

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 
1. Qualquer necessidade de implementação de novas tecnologias será tratada como novo projeto, 

onde as respectivas propostas técnica e comercial serão apresentas ao CONTRATANTE; 

2. As informações contidas nesta proposta comercial são confidenciais e não poderão ser 

divulgadas sem autorização prévia da Real Estate Contabilidade. 

 

São Paulo, 04 de abril de 2022. 

 

 

ALTRE GESTORA 

 

 

 

  

REAL ESTATE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. 
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