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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) 
em 31 de Dezembro - Em R$ mil

Tendência Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 65.435.174/0001-22 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 - Bloco A - 20º Andar - São Paulo - SP  - Telefone (11) 3818-5000

01 - Contexto Operacional: Tendência Empreendimentos e Participa-
ções S.A., conforme deliberações das Assembleias Gerais Extraordiná-
rias de 26.6.2010 e de 03.09.2010, que reformulou seu Estatuto Social, 
tem como objeto social: i) administração de bens próprios, ii) participação 
em empreendimentos comerciais, inclusive imobiliários e iii) participação 
em outras sociedades, como acionista ou quotista.
02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronuncia-
mentos Técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis. As Demonstrações Contábeis estão sendo divulgadas em (R$ mil) 
em comparação ao exercício anterior.
03 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de Re-
sultados - O regime de apuração do resultado é o de competência; b)  Ati-
vos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - São demonstrados pe-
los valores de realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as 
variações monetárias e cambiais, bem como os rendimentos e encargos 
auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos “pró rata” dia; 
c) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social - São apu-
radas com base no Lucro Tributável pela alíquota de 15% acrescido do adi-
cional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 mil no período de 12 
meses, enquanto que a Contribuição Social é calculada pela alíquota de 
9% com base no lucro tributável. Em virtude de apuração de bases nega-
tivas no exercício, deixamos de constituir as provisões; d) Caixa e Equiva-
lentes de Caixas - Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moeda nacional.

Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Submetemos a V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. A Diretoria está a inteira disposição dos acionistas para 
quaisquer informações que julgarem necessárias. São Paulo, 21 de Março de 2016.

Balanço Patrimonial dos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro - Em R$ mil
ATIVO 2015 2014
Circulante ........................................................... 119 15.577
Caixa e Bancos .................................................. - -
Impostos a Recuperar ........................................ 52 52
Valores a Receber .............................................. 20 20
Outras Contas a Receber .................................. 47 15.505

Não Circulante ................................................... 16.856 7.570
Depósitos Interposição Recursos ...................... 291 291
Outros Créditos .................................................. 7.020 4.598
Participações Societárias ................................... 9.541 2.677
Outros Investimentos ......................................... 1 1
Imobilizado de Uso............................................. 3 3

Total do Ativo ..................................................... 16.975 23.147

PASSIVO 2015 2014
Circulante ........................................................... 6.041 13.005
Obrigações Sociais e Previdenciárias................ 2 2
Contas a Pagar .................................................. 3 3
Credores Diversos ............................................. 6.036 13.000

Não Circulante ................................................... 75 75
Obrigações Sociais e Tributárias ........................ 75 75

Patrimônio Líquido ............................................ 10.859 10.067
Capital Social ..................................................... 7.977 7.977
Reservas de Capital ........................................... 1.220 1.220
Reservas de Lucros ........................................... 1.662 3.590
Prejuízos Acumulados ....................................... - (2.720)

Total do Passivo ................................................ 16.975 23.147

Demonstração de Resultado dos Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro - Em R$ mil

 31/12/15 31/12/14
Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado ............................... (36) (9)
Lucro (Prejuízo) Contábil ................................................. 6.828 (2.720)
Resultado de Participações em Coligadas ...................... (6.864) 2.711
Variação de Ativos e Obrigações ................................. 6.072 (2.491)
Redução (Aumento) em Outras Contas a Receber ........ 15.458 (15.469)
Redução (Aumento) em Outros Créditos ........................ (2.422) (22)
Redução (Aumento) em Depósitos em Garantias ........... - -
Aumento (Redução) em Outras Obrigações ................... (6.964) 13.000
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais 6.036 (2.500)
Atividades de Investimentos
Aumentos/Reduções de Investimentos em Controladas  - 15.500
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Investimentos - 15.500
Atividades de Financiamento
Recursos de Acionistas ................................................... (6.036) (13.000)
Caixa Líquido Proveniente 
 de Atividades Investimentos ...................................... (6.036) (13.000)
Aumento/(Redução) das Disponibilidades ................. - -
Modifi cação na Posição Financeira
Caixa e Equivalentes
 de Caixa no Início do Período/Exercício ........................ - -
Caixa e Equivalentes 
 de Caixa no Fim do Período/Exercício........................... - -
Aumento/(Redução) das Disponibilidades ................. - -

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro - Em R$ mil

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
Caixa e Equivalentes de Caixa Exercício/15 Exercício/14
Bancos ...................................................  - -
Total ......................................................  - -
04 - T. V. M. e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Sociedade não 
possuía na data do balanço operações com instrumentos fi nanceiros na 
forma de derivativos.
05 - Participações em Coligadas e Controladas: Os investimentos são 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sendo os principais 
dados os seguintes:
 Cotas   Resultado %
 Partici- Resultado Patrimônio de Equiva-  Partici-
Controlada pações Líquido Líquido lência  pações
Tendência
 CCTVM Ltda
Exercício/15 .....  4.159 6.865 9.543 6.864 99,99
Exercício/14 .....  4.159 (2.067) 2.677 (2.711) 99,99
Em 25 de novembro de 2014, os quotistas da Tendência CCTVM Ltda 
deliberaram pela redução do capital, por considerá-lo excessivo em rela-
ção ao objeto da sociedade. A restituição de capital, no valor total de 
R$ 15.500 mil foi feito exclusivamente a sócia Tendência Empreendimen-
tos e Participações S.A..
06 - Capital Social: O capital Social de R$ 7.977 está dividido em 
43.114.338 ações nominativas sem valor nominal, sendo metade ordiná-
rias e metade preferenciais totalmente integralizadas na data do balanço.
07 - Dividendos e Remuneração do Capital Próprio: O estatuto deter-
mina a distribuição de dividendos mínimos de 10% sobre o lucro líquido, 
depois de deduzida a reserva legal, no exercício de 2015 não foi distribuí-

do juros sobre capital próprio conforme faculta o artigo 9 da Lei 9249/95.
08 - Contingências - A administração obteve liminar para efetuar reco-
lhimento do PIS na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da LC 
07/70 e medida liminar em mandado de segurança garantindo-se do di-
reito de proceder o recolhimento da CSSL. a alíquota de 18% relativo ao 
ano base 1996, por entender que o recolhimento da referida contribuição 
violaria o princípio constitucional de isonomia. As declarações de renda 
dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas 
autoridades fi scais.
09 - Transações entre as Partes Relacionadas: Os saldos das opera-
ções entre a Sociedade e suas coligadas está representado pelo valor de 
R$ 7.067 - Outros Créditos, (R$ 15.633) em 2014 e R$ 0,00 - Credores 
Diversos (R$ 13.000) em 2014.

A Diretoria
Manuel de Jesus Santos - Contador-CRC-1SP295890/O-6

Descrição 31/12/15 31/12/14
Despesas e Receitas Operacionais ...........  6.828 (2.720)
Resultado de Equivalência Patrimonial ........  6.864 (2.711)
Despesas Administrativas ............................  (11) (7)
Despesas Tributárias ....................................  (24) (1)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas ..  (1) (1)
Outras Despesas Operacionais ...................  - -

Resultado do Exercício ...............................  6.828 (2.720)
Provisão para CSLL e IRPJ .........................  - -

Lucro Líquido do Período ...........................  6.828 (2.720)
Quantidade de Ações ..................................  43.114.338 43.114.338
Lucro Líquido por Ação ..............................  0,1584 (0,0631)

Republicação das Demonstrações Contábeis
Republicação das Demonstrações Contábeis publicadas originalmente em 02/04/2016 determinadas por incorreções no Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

 Capital Reservas Reservas de Lucros Prejuízos Resultado 
Eventos Realizado de Capital Legal Outras Acumulados do Exercício Totais
Saldos Iniciais em 01.01.14 ........................  20.977 1.220 797 2.793 - - 25.787
Redução de Capital .......................................  (13.000) - - - - - -
Prejuizo do Exercício .....................................  - - - - - (2.720) (2.720)
Destinações: Reserva Legal ..........................  - - - - - - -
Compensação de Prejuízos ..........................  - - - - - - -
Lucros a Disposição dos Acionistas ..............  - - - - (2.720) 2.720 -
Saldos Finais em 31.12.14 ..........................  7.977 1.220 797 2.793 (2.720) - 10.067
Compensação de Prejuízos ..........................  - - - (2.720) 2.720 - -
Lucro do Exercício .........................................  - - - - - 6.828 6.828
Destinações: Reserva Legal ..........................  - - 341 - - (341) -
Distribuição de Dividendos ............................  - - - - - (6.036) (6.036)
Lucros a Disposição dos Acionistas ..............  - - - 451 - (451) -
Saldos Finais em 31.12.15 ..........................  7.977 1.220 1.138 524 - - 10.859

Regulamento de Compras: Capítulo I: Finalidade: Artigo 1º - O presente regulamento tem por fi nalidade norma-
tizar as ações do Serviço de Compras do CTO de Tecnol E Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual, bem como es-
tabelecer critérios para a contratação de serviços, visando garantir os princípios da moralidade, economicidade, im-
pessoalidade, isonomia e demais a estes correlatos pelo CTO de Tecnol e Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual. 
Artigo 2º - Caracterizamos como compra a aquisição ou contratação remunerada de materiais de consumo, medi-
camentos, equipamentos médicos e gêneros alimentícios, além da prestação de serviços por pessoas físicas e ju-
rídicas. Capítulo II: Das compras: Artigo 3º - As compras serão realizadas por profi ssional habilitado, contratado 
pela Instituição que terá suas atribuições e competências descritas no manual de procedimentos do CTO de Tec-
nol e Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual. Artigo 4º - As compras serão efetuadas após cotação de preços e 
autorizadas pelo Diretor Técnico no tocante a preços, quantidade e qualidade dos produtos. As cotações poderão 
ser realizadas via telefone, facsimile e/ou meio eletrônico (e-mail, comunidade de compras ou Portal Eletrônico). 
Capítulo III: Dos procedimentos de compras: Artigo 5º - Para a aquisição de bens e serviços, se faz necessário 
o cumprimento das seguintes etapas: - Emissão da solicitação de compras; - Seleção de fornecedores; - Apuração 
da melhor oferta – preço, condições de pagamento, condições logísticas de atender ao pedido em termos da quan-
tidade, da qualidade e o prazo de entrega; - Emissão da ordem de fornecimento (OF); - Aprovação da compra pelo 
diretor; - Confi rmação da compra com fornecedores; Artigo 6º - A solicitação de compra deverá partir das unidades 
de serviços, contendo as seguintes informações: - Descrição do bem ou serviço a ser adquirido; - Especifi cações 
técnicas; - Quantidade a ser adquirida; - Regime da compra: rotina ou urgência. Parágrafo Único: As compras dos 
bens de uso frequente, isto é, os de rotina e os padronizados, partirão sempre das unidades de estoque. Artigo 7º 
- Será considerado regime de compra urgente, a aquisição de material e/ou serviço com imediata necessidade de 
utilização. Parágrafo Único: A unidade de serviço requisitante deverá justifi car, por escrito, a compra de urgência. 
Artigo 8º - A seleção de fornecedores de bens e serviços deverá ser criteriosa, levando-se em consideração a ido-
neidade, a qualidade dos materiais ou dos serviços oferecidos, os preços, assim como garantia de entrega, facili-
dade de manutenção, facilidade de reposição e disponibilidade de atendimento de urgência, quando necessária. 
Parágrafo Único: O CTO de Tecnol e Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual poderá, a qualquer tempo, desclas-
sifi car a proposta ou desqualifi car o proponente sem que a esse caiba direito a indenização ou reembolso, na hipó-
tese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade fi nanceira e técnica ou 
comprometa sua capacidade de produção, relativo à entrega e qualidade dos produtos. Artigo 9º - Para a apuração 
do melhor preço, deverão ser cotados, no mínimo 3 (três) fornecedores, quando as compras tiverem um valor aci-
ma de R$ 1.000,00 (mil reais). Parágrafo Primeiro: Para as compras realizadas em regime de urgência sempre 
que possível, serão feitas ao menos 2 (duas) cotações, via telefônica, facsímile e/ou meio eletrônico, sempre com 
aprovação do Diretor Técnico. Parágrafo Segundo: Fica excluída de cotação, quando o bem ou serviço, possa ser 
fornecido por um único fornecedor, em face de especifi cação existente, com a devida comprovação, isto é docu-
mento que atenda o caráter de exclusividade. Artigo 10º - Deverá ser apresentado ao Diretor Técnico, para aprova-
ção de compra, relatório constando no mínimo: - Nome do bem ou serviço a ser adquirido; - Forma da apresenta-
ção (comprimido, ampola, litro, pacote, etc.); - Consumo mensal; - Preço ofertado (menor preço da cotação); - 
Quantidade autorizada para compra. Parágrafo Único: As cotações serão sempre apresentadas pelos fornecedo-
res por escrito, facsímile ou por meio eletrônico, devendo as mesmas serem arquivadas no Serviço de Compras, 
pelo prazo de 02 anos. Capítulo IV: Das compras de pequeno valor: Artigo 11º - Será considerado compra de pe-
queno valor, as aquisições feitas até o valor máximo de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Artigo 12º - As compras de pe-
queno valor estão dispensadas do cumprimento das formalidades exigidas para compras acima desse “quantum”, 
não se eximindo, entretanto, da devida comprovação de contas, ou seja, o Pedido de Compras, o Quadro de Pre-
ços assinado pelo responsável de compras e a autorização do Diretor Técnico na ordem de fornecimento. Capítu-
lo V: Da Contratação de Serviço: Artigo 13º - Para fi ns do presente Regulamento, considera-se Serviço toda cons-
trução, reforma, ampliação, fabricação, recuperação, manutenção realizadas com mão-de-obra própria do CTO de 
Tecnol e Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual, de terceiros, pessoa física ou jurídica. Artigo 14º - Os serviços 
contratados com valor de até R$ 79.999,99 poderão ter sua solicitação de propostas através da modalidade “carta 
convite” ao fornecedor. Acima de R$ 80.000,00 contemplando o tipo, o porte, a característica do serviço a ser rea-

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CTO de Tecnol e Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual 
CNPJ 61.699.567/0068-08 - Inscrição Estadual Isento - Rua Galileo Emendabili, 99 Jardim Humaitá – São Paulo – SP (zona oeste)

Regulamento de Compras
lizado, poderá ser procedido de projeto e memorial descritivo, acima de 649.999,99 poderá ser procedido de con-
corrência, poderão ou ainda, das necessidades a serem atendidas pelo prestador de serviço como, por exemplo,
horário de funcionamento, recursos humanos envolvidos, materiais a serem empregados e consumidos e outros.
Parágrafo Único – O processo convocatório de fornecedor para valores até R$ 79.999,99 será procedido de cota-
ção e acima de R$ 80.000,00 será publicado em jornal de grande circulação ou diário ofi cial da união. Artigo 15º -
Para a celebração de contrato, a empresa vencedora deverá apresentar cópia do contrato social, cartão de inscri-
ção no Cadastro Geral de Contribuinte, do Ministério da Fazenda, e outros documentos, de acordo com o tipo de
contrato. Artigo 16º - Serão cláusulas necessárias para constar dos contratos: - Objeto; - Prazo de entrega; - Vigên-
cia; - Preço; - Deveres e responsabilidades das partes; - Rescisão; - Foro; - Forma e condições. Capítulo VI: Da
contratação de obras: Artigo 17º - As modalidades de contratação de obras serão determinadas através dos se-
guintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: - Convite = Até R$ 79.999,99; - Tomada de preço =
Acima de R$ 80.000,00 até 649.999,99; - Concorrência = Acima de 650.000,00. Artigo 18º - Para a realização de 
obras deverão ser elaborados previamente os projetos básicos e executivos, bem como o cronograma físico-fi nan-
ceiro, de acordo com os critérios e limites das tabelas de preços vigentes no mercado, e ainda: Projeto-básico –
conjunto de elementos necessários e sufi cientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o 
complexo de obras, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a via-
bilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação
do custo da obra e defi nição dos métodos e do prazo de execução; Projeto executivo – conjunto de elementos ne-
cessários e sufi cientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas – ABNT; Cronograma físico-fi nanceiro – documento contendo a previsão de prazo de exe-
cução de cada etapa da obra e respectivo desembolso fi nanceiro. Artigo19º - Na elaboração dos projetos básicos
e executivo deverão ser considerados os seguintes requisitos: - Segurança; - Funcionalidade e adequação ao inte-
resse público; - Economia na execução, conservação e operação; - Economia na execução, conservação e opera-
ção, sem prejuízo da obra ou do serviço; - Acessibilidade; - Adoção das normas técnicas adequadas; - Avaliação
de custo, defi nição de métodos e prazo de execução. Artigo 20º - O processo de contratação de empresa deverá
obedecer as seguintes etapas: - Publicação; - Seleção; - EDITAL (quando necessário à alçada); - Aprovação técni-
ca; - Apuração da melhor proposta; - Celebração do contrato. Artigo 21º - Para a escolha das empresas que irão
participar da seleção, deverão ser considerados o regime de contratação, a idoneidade da empresa, a qualidade,
prazo de entrega e o menor custo. Artigo 22º - As empresas participantes deverão apresentar proposta de execu-
ção da obra nos moldes do projeto de execução, através de um cronograma de execução da obra e o custo total.
Deverão ainda, apresentar os seguintes documentos: - Cópia do contrato social registrado na junta comercial ou no
órgão competente; - Cópia dos três últimos balanços; - Certidões públicas de inexistência de débito (municipais, es-
taduais, federais, INSS, FGTS); - Certidão forense (certidões da Justiça Federal, Comum de distribuições Cíveis,
executivos fi scais, falência, recuperação judicial e protesto); - Apresentação da inscrição junto ao CREA; Parágra-
fo único: somente participarão da seleção as empresas que atenderem todos os requisitos do presente inciso. Ar-
tigo 23º - O contrato de empreitada regular-se-á pelas suas cláusulas, pelo direito civil e pelos princípios da teoria
Política de contratos. Artigo 24º - A execução da obra deverá ser fi scalizada de modo sistemático e permanente
pela Instituição de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, condições e especifi cações previstas no con-
trato e no projeto de execução. Artigo 25º - Caberá ao gestor da obra: - Rejeitar os serviços ou materiais que não
correspondam às condições e especifi cações estabelecidas; - Verifi car se os valores cobrados correspondem aos
serviços efetivamente executados e prazos estabelecidos; - Acompanhar o ritmo de execução da obra; - Emitir pa-
recer fi nal ao término da obra; Capítulo VII: Das disposições gerais: Artigo 26º - Como todas as compras de bens 
e serviços deverão ser emitidas, pelo fornecedor, nota fi scal, devidamente preenchida ou excepcionalmente, em
compras de pequeno valor, recibo datado e assinado, no valor total da compra. Artigo 27º - Os valores estabeleci-
dos nos Artigos 12 e 16 deste Regulamento poderão, periodicamente, serem revistos e atualizados, pela Diretoria
do CTO de Tecnol e Inclusão P Pessoas C Defi ciência Visual. Artigo 28º - Os casos omissos ou duvidosos, na in-
terpretação deste Regulamento, serão resolvidos pela Diretoria do CTO de Tecnol e Inclusão P Pessoas C Defi ciên-
cia Visual. Artigo 29º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

A Diretoria Cristiane dos Santos Barbosa
Contadora - CRC 1SP 147405/O-1

Aquavit Holdings S.A.
CNPJ nº 04.740.952/0001-00

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 (Em reais)
Balanço Patrimonial 2014 2013

Ativo/Circulante 4.999.297 4.999.297
 Caixa e bancos 300 300
 Contas a receber 4.998.997 4.998.997
Total do Ativo 4.999.297 4.999.297

Balanço Patrimonial 2014 2013
Passivo/Não Circulante 47.083 39.151
 Partes relacionadas 47.083 39.151
Patrimônio Líquido 4.952.214 4.960.146
 Capital social realizado 6.273.300 6.273.300
 Reserva de lucros (1.321.086) (1.313.154)
Total do Passivo 4.999.297 4.999.297
Demonstrações das Mutações 

do Patrimônio Líquido
Capital 
Social

Lucros (Prejuízos 
Acumulados) Total

Saldo em 31/12/2012 6.273.300 (1.304.743) 4.968.557
 Lucro (prejuízo) do exercício – (8.411) (8.411)
Saldo em 31/12/2013 6.273.300 (1.313.154) 4.960.146
 Lucro (prejuízo) do exercício – (7.932) (7.932)
Saldo em 31/12/2014 6.273.300 (1.321.086) 4.952.214

Demonstração de Resultado 2014 2013
Despesas (Receitas) Operacionais (7.932) (8.411)
 Administrativas e gerais (7.932) (8.411)
Lucro Líquido antes do Resultado Financeiro (7.932) (8.411)
Lucro antes do IR e CS (7.932) (8.411)
Lucro Líquido do Exercício (7.932) (8.411)
Quantidade de ações do capital social 6.273.300 6.273.300
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações do capital social (1,26) (1,34)

Demonstração de Fluxo de Caixa 2014 2013
Atividades Operacionais: Prejuízo do exercício (7.932) (8.411)
Aumento (diminuição) de passivos
 Aumento com partes relacionadas 7.932 8.411
Caixa Líquido das Atividades Operacionais – –
Aumento (Diminuição) nas Disponibilidades – –
Disponibilidade no início do exercício 300 300
Disponibilidade no final do exercício 300 300

– –

As Demonstrações Contábeis completas e  
Notas Explicativas se encontram na sede da empresa.
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