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INSTRUÇÃO CVM Nº 588, DE 13 DE JULHO DE 2017 
 

Anexo 27-II 
 

RELATÓRIO ANUAL – PLATAFORMAS ELETRÔNICAS DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PLATAFORMA 
Nome: BASEMENT SOLUCOES DE CAPTACAO E REGISTRO LTDA. 
CNPJ: 17.131.750/0001-03 
Página na rede mundial de computadores: https://www.basement.io/ 

RELATÓRIO ANUAL 
Ano de referência: 2018 
Nº de ofertas encerradas cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido: 15 
Nº de ofertas encerradas cujo valor alvo mínimo de captação não foi atingido: 1 
Nº de ofertas em andamento: 2 
Nº de sócios: 2 
Nº de funcionários: 7 
Patrimônio líquido (R$): R$  741.501,28 (conforme balancete levantado em 31/12/2018) 

INFORMAÇÕES SOBRE AS OFERTAS ENCERRADAS CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO 
MÍNIMO NÃO FOI ATINGIDO² 
Sociedade empresária de pequeno porte: VEGANJÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 24.296.895/0001-11 
Tipo societário: LTDA 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.beleaf.com.br/ 
Data de início da oferta: 11/07/2018 
Data de encerramento da oferta: 28/12/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 6560 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 250,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.640.000,00 
 



INFORMAÇÕES SOBRE AS OFERTAS ENCERRADAS CUJO VALOR ALVO MÍNIMO DE 
CAPTAÇÃO FOI ATINGIDO³ 
Sociedade empresária de pequeno porte: ZB SPORTS S/A 
CNPJ: 22.170.507/0001-26 
Tipo societário: SA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 
https://www.zebrasportswear.com/ 
Data de início da oferta: 14/12/2017 
Data de encerramento da oferta: 01/01/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 16.544 
Espécie: Debênture conversível em ação preferencial sem direito a voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 14,20 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 235.000,00 
Valor total captado: R$ 209.500,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): Sociedade em 
Conta de Participação CNPJ:29.285.810/0001-13 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 4  
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 14 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 11 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: EFG Saúde LTDA 
CNPJ: 18.627.245/0001-09 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.mais60saude.com.br/ 
Data de início da oferta: 23/10/2017 
Data de encerramento da oferta: 30/01/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 408 
Espécie: Título de Dívida conversível em Ações Preferenciais, sem direito a voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 2.500,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.020.000,00 
Valor total captado: R$ 1.020.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): DIN4MO VENTURES S.A. CNPJ: 24.592.774/0001-17 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 17 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 37 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 20 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: Phosfato Presentes e Fotografias LTDA 
CNPJ: 22.956.336/0001-65 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.phosfato.com.br/ 
Data de início da oferta: 21/09/2017 
Data de encerramento da oferta: 05/02/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 2.353 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 85,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 200.000,00 
Valor total captado: R$ 142.500,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): Sociedade em 
Conta de Participação CNPJ: 28.693.155/0001-70 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 0 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 26 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 5 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: Arco Participações S/A 
CNPJ: 29.737.296/0001-00 
Tipo societário: SA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.kria.vc/ 
Data de início da oferta: 16/02/2018 
Data de encerramento da oferta: 09/03/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 115.340 
Espécie: Ações Preferenciais 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$8,67 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.000.000,00 
Valor total captado: R$ 1.000.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 11 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 132 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 38 
 
 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: Supernow Portal e Serviços de Internet LTDA - ME 
CNPJ: 23.559.907/0001-90 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://supermercadonow.com/ 
Data de início da oferta: 02/04/2018 
Data de encerramento da oferta: 04/05/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1.450 
Espécie: Título de Dívida conversível em Ações Preferenciais, sem direito a voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 100,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 145.000,00 
Valor total captado: R$ 145.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): Enrico Aurélio Martins CPF:292.766.698-92 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 4 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 15 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 11 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: Loop - Servicos de Comunicacoes LTDA - ME 
CNPJ: 22.904.735/0001-82 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://loopimoveis.com/ 
Data de início da oferta: 18/12/2017 
Data de encerramento da oferta: 26/05/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 650 
Espécie: Título de Dívida conversível em Ações Preferenciais conversíveis em ações ordinárias 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$1.000,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 650.000,00 
Valor total captado: R$ 434.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): Sociedade em 
Conta de Participação CNPJ: 29.285.808/0001-44 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 1 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 8 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 6 
 
 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: Resale Tecnologia e Serviços LTDA ME 
CNPJ: 21.129.873/0001-79 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://resale.com.br/ 
Data de início da oferta: 26/02/2018 
Data de encerramento da oferta: 07/06/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 2.964 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 91,11 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 270.000,00 
Valor total captado: R$ 270.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): Luciano França CPF: 314.309.418-47 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 2 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 8 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 7 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: FAG Indústria e Comercio de Bebidas LTDA 
CNPJ: 12.056.205/0001-78 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: http://cervejaleuven.com.br/ 
Data de início da oferta: 12/09/2018 
Data de encerramento da oferta: 05/10/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.000 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 500,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.500.000,00 
Valor total captado: R$ 1.500.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 10 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 139 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 4 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: Onyo do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA 
CNPJ: 20.631.320/0001-57 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.site.onyo.com/ 
Data de início da oferta: 08/05/2018 
Data de encerramento da oferta: 24/07/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.000 
Espécie: Título de Dívida conversível em Ações Preferenciais, sem direito a voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 50,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.500.000,00 
Valor total captado: R$ 1.451.640,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 18 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 108 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 35 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: Choppup Tecnologia e Servicos LTDA - EPP 
CNPJ: 22.679.058/0001-46 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: http://choppup.com.br/ 
Data de início da oferta: 25/06/2018 
Data de encerramento da oferta: 08/07/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 720 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 500,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 360.000,00 
Valor total captado: R$ 321.500,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 4 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 42 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 17 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: Juritech Solucoes Inteligentes Online LTDA ME 
CNPJ: 28.101.109/0001-34 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.juridoc.com.br/ 
Data de início da oferta: 14/06/2018 
Data de encerramento da oferta: 31/08/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.000 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$100,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 300.000,00 
Valor total captado: R$ 271.500,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 4 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 39 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 12 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: Simbiose Assessoria em Projetos Culturais Desportivos 
LTDA 
CNPJ: 26.984.592/0001-17 
Tipo societário: LTDA  
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.simbiose.social/ 
Data de início da oferta: 22/08/2018 
Data de encerramento da oferta: 10/10/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 5.150 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$100,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 515.000,00 
Valor total captado: R$ 515.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver):DIN4MO VENTURES S.A.CNPJ: 24.592.774/0001-17 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 3 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 4 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 10 
 
 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: WOT Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA - EPP 
CNPJ: 29.062.853/0001-30 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: http://www.whatsontap.com.br/ 
Data de início da oferta: 21/08/2018 
Data de encerramento da oferta: 22/11/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 800 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 500,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 400.000,00 
Valor total captado: R$ 273.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 4 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 37 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 7 
 
Sociedade empresária de pequeno porte: SOLAR 21 COMERCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA LIMPA 
LTDA 
CNPJ: 27.150.825/0001-49 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: http://www.solar21.com.br/ 
Data de início da oferta: 04/06/2018 
Data de encerramento da oferta: 03/12/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 6.500 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$ 100,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 650.000,00 
Valor total captado: R$ 513.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 11 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 123 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 24 
 
 
 
 
 
 



 
Sociedade empresária de pequeno porte: CatMyPet Comercio de Presentes LTDA 
CNPJ: 17.216.196/0001-59 
Tipo societário: LTDA 
Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.catmypet.com/ 
Data de início da oferta: 03/11/2018 
Data de encerramento da oferta: 11/12/2018 
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 8.000 
Espécie: Título de Dívida Conversível em Ações Preferenciais sem Direito a Voto 
Classe: Nominal 
Preço unitário: R$100,00 
Valor alvo máximo da oferta: R$ 800.000,00 
Valor total captado: R$ 620.000,00 
Tipo de veículo de investimento do sindicado de investimento participativo (se houver): N/A 
Investidor líder do sindicato (se houver): N/A 
Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 
conforme as seguintes categorias: 
a) qualificados; 5 
b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 158 
c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 17 

 


