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Anexo 27-II 

RELATORIO 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/ 

RELATORIO ANUAL 

Ano de referência: 2019 

Nº de ofertas encerradas cujo valor alvo mínimo de captação foi 

atingido: 14 

Nº de ofertas encerradas cujo valor alvo mínimo de captação não foi 

atingido: 4 

Nº de ofertas em andamento: 8 

Nº de sócios:2 

Nº de funcionários: 21 

Patrimônio líquido: R$ 540.117,36 

INFORMAÇÕES SOBRE AS OFERTAS ENCERRADAS CUJO 

VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO NÃO FOI ATINGIDO 

Sociedade empresária de pequeno porte: Zipp Comércio e Serviços 

Digitais S.A. 

CNPJ: 26.226.184/0001-04 

Tipo societário: SA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://comprezipp.com/busca?sale 

Data de início da oferta: 11/01/2019 

Data de encerramento da oferta:11/07/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3000 

Descrição: Dívida conversível em Ações Preferenciais A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$500,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$1.500.000,00 
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Sociedade empresária de pequeno porte: Cointimes Plataforma de 

Conteúdo Ltda. 

CNPJ: 17.699.214/0001-09 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://cointimes.com.br/ Data de início da oferta: 07/03/2019 

Data de encerramento da oferta:30/09/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1100 

Descrição: Dívida conversível em Ações Preferenciais A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$500,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$550.000,00 

Sociedade empresária de pequeno porte: PROLUNO TECNOLOGIA 

PARA EDUCACAO LTDA 

CNPJ: 24.641.922/0001-46 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

www.proluno.com.br Data de início da oferta: 10/04/2019 

Data de encerramento da oferta: 11/01/2020 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 720 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$500,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$360.000,00 
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Sociedade empresária de pequeno porte: DIASPORA EXPERIENCE 

TURISMO LTDA. 

CNPJ: 32.109.367/0001-34 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

diaspora.black/ 

Data de início da oferta: 28/05/2019 

Data de encerramento da oferta: 20/08/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 600 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$1.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$600.000,00 

Valor total captado: R$600.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 10 (12.2%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 53 

(64.63%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 19 

(23.17%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: JEITTO MEIOS DE 

PAGAMENTO LTDA 

CNPJ: 20.937.849/0001-01 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://www.jeitto.com.br/ 

Data de início da oferta: 25/02/2019 

Data de encerramento da oferta: 22/05/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 11000 

Descrição: Dívida conversível em Ordinária A 

Espécie: Ordinária 

Classe: A 
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Preço unitário: R$100,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$1.100.000,00 

Valor total captado: R$1.100.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 16 (14.95%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 53 

(49.53%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 38 

(35.51%) 

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: 

www.cervejaleuven.com.br 

Data de início da oferta: 02/07/2019 

Data de encerramento da oferta: 27/08/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 10000 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$500,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$5.000.000,00 

Valor total captado: R$5.000.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 36 (9.57%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 228 

(60.64%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 112 

(29.79%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: 7 WAVES DO 

BRASIL LTDA 
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CNPJ: 28.555.349/0001-09 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

www.7waves.me 

Data de início da oferta: 04/07/2019 

Data de encerramento da oferta: 26/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 120 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$5.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$600.000,00 

Valor total captado: R$460.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 7 (43.75%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 3 

(18.75%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 6 

(37.5%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: Allagi Engenharia Ltda. 

CNPJ: 06.088.654/0001-03 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

www.openstartups.net 

Data de início da oferta: 10/07/2019 

Data de encerramento da oferta: 26/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 300 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$5.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$1.500.000,00 

Valor total captado: R$1.005.000,00 
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Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 12 (46.15%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 5 

(19.23%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 9 

(34.62%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: CLASSAPP SISTEMAS LTDA 

CNPJ: 21.560.411/0001-01 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://www.classapp.com.br 

Data de início da oferta: 31/05/2019 

Data de encerramento da oferta: 11/09/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1000 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$1.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$1.000.000,00 

Valor total captado: R$1.000.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 5 (11.9%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 13 

(30.95%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 24 

(57.14%) 

 

Sociedade empresária de pequeno porte: RADIX INVESTIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA 

CNPJ: 23.569.450/0001-03  

Tipo societário: LTDA  

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

www.radixflorestal.com 

Data de início da oferta: 30/07/2019 

Data de encerramento da oferta: 26/09/2019 
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Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 800 

Descrição: Contrato de Investimento Coletivo 

Preço unitário: R$450,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$360.000,00 

Valor total captado: R$344.700,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 3 (2.52%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 104 

(87.39%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 12 

(10.08%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: REDACAO EDUCACAO 

ONLINE LTDA 

CNPJ: 26.193.189/0001-70 

Tipo societário: LTDA 

Data de início da oferta: 16/10/2019 

Data de encerramento da oferta: 06/02/2020 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 600 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$1.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$600.000,00 

Valor total captado: R$600.000,00 

Investidor líder do sindicato: Dni4mo 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; 4 (57.14%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 1 (14.29%) 
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c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 2 

(28.57%) 

 

Sociedade empresária de pequeno porte: Construtora M Castro Ltda. 

CNPJ: 26.287.357/0001-96 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

mcastroconstrutora.com.br 

Data de início da oferta: 23/10/2019 

Data de encerramento da oferta: 08/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 600 

Espécie: Dívida 

Classe: NA 

Preço unitário: R$1.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$600.000,00 

Valor total captado: R$600.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 3 (7.14%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 27 

(64.29%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 12 

(28.57%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: B.DROPS S.A. 

CNPJ: 12.787.333/0001-91 

Tipo societário: SA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

www.bdrops.tv 

Data de início da oferta: 16/05/2019 

Data de encerramento da oferta: 20/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 285715 

Descrição: Ação em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 
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Preço unitário: R$7,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$2.000.005,00 

Valor total captado: R$1.857.989,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 26 (14.36%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 111 

(61.33%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 44 

(24.31%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: MAIS MU COMERCIO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 

CNPJ: 21.526.148/0001-34 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

www.lojamaismu.com.br/  

Data de início da oferta: 04/10/2019 

Data de encerramento da oferta: 05/02/2020 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 4500 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$500,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$2.250.000,00 

Valor total captado: R$2.250.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 27 (9.85%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 202 

(73.72%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 45 

(16.42%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: CHOPPUP 

TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-EPP 
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CNPJ: 22.679.058/0001-46 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

choppup.com.br 

Data de início da oferta: 31/10/2019 

Data de encerramento da oferta: 11/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1200 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$500,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$600.000,00 

Valor total captado: R$600.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 10 (11.49%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 56 

(64.37%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 21 

(24.14%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: Gama Academy Treinamento 

Profissional Eireli ME 

CNPJ: 20.612.827/0001-63 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://gama.academy/ 

Data de início da oferta: 08/11/2019 

Data de encerramento da oferta: 19/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 275 

Descrição: Dívida conversível em Preferencial A 

Espécie: Preferencial 

Classe: A 

Preço unitário: R$4.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$1.100.000,00 

Valor total captado: R$1.100.000,00 
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Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 12 (37.5%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 0 (0.0%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 20 

(62.5%) 

Sociedade empresária de pequeno porte: F2 Incorporadora e 

Construtora Ltda 

CNPJ: 09.312.228/0001-91 

Tipo societário: LTDA 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://www.f2construtora.com.br Data de início da oferta: 

11/09/2019 

Data de encerramento da oferta: 22/10/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 1000 

Espécie: Dívida 

Classe: NA 

Preço unitário: R$1.000,00 

Valor alvo máximo da oferta: R$1.000.000,00 

Valor total captado: R$1.000.000,00 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de 

investidores participantes da oferta conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 7 (11.86%) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 38 

(64.41%) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 14 (23.73%) 
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