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Avaliação do patrimônio líquido contábil apurado por meio dos livros 
contábeis 
 
Aos 
Diretores e Quotistas da 
Snackcontrol Sistemas Ltda. 
Rio de Janeiro – RJ 
 
Dados da firma de auditoria 
 
1 KPMG Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, estado 

de São Paulo, Rua Renato Paes de Barros, 33, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 57.755.217/0001-29, registrada 
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o 
nº 2SP014428/O-6, com seu Contrato Social de constituição registrado no 2º Cartório 
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP, em 
24 de junho de 1987 e alterações posteriores registradas no 2º Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP estando a última 
delas, datada de 21 de agosto de 2009, registrada em microfilme sob o nº.992569 em 03 
de novembro de 2009 , representada pelo seu sócio infraassinado, Sr. Pedro Jaime 
Cervatti, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 
6.643.067-7/SP, inscrito no CPF sob o nº 655.644.058-20 e no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro  sob o nº 1SP129565/O-7-T-PR-S-RJ, 
residente e domiciliado na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com escritório no 
mesmo endereço da representada, nomeada perita pela Snackcontrol Sistemas Ltda. 
para proceder à avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de novembro de 2009, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado 
de seus trabalhos. 

 
Objetivo da avaliação 
 
2 A avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de novembro de 2009 da 

Snackcontrol Sistemas Ltda. tem por objetivo a incorporação da totalidade do valor dos 
bens, dos direitos e das obrigações que integram o seu patrimônio líquido contábil por 
sua controladora, Bematech S.A. visando: a) gerar benefícios às sociedades envolvidas 
de ordem administrativa, operacional e econômica; b) permitir o melhor aproveitamento 
de recursos e perspectiva de expansão dos negócios sociais; e c) proporcionar 
racionalização das atividades do grupo empresarial. 

 
Alcance dos trabalhos 
 
3 O laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil está sendo emitido em conexão 

com o exame de auditoria do balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 
2009, elaborado sob a responsabilidade da administração da Empresa. 
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3 Nosso exame foi conduzido de acordo com as Normas de Auditoria Independente das 

Demonstrações Contábeis aplicáveis no Brasil, e compreendeu, entre outros 
procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Empresa; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que dão suporte aos 
valores apresentados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis 
representativas adotadas pela administração da Empresa. 

 
Conclusão 
 
4 Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor dos bens, dos direitos e das 

obrigações que integram o patrimônio líquido contábil da Snackcontrol Sistemas Ltda., 
conforme balanço patrimonial em 30 de novembro de 2009, resumido no Anexo, é 
credor de R$ 206.237,84 (duzentos e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e 
quatro centavos) e está registrado nos livros da contabilidade, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 

 
Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que: 
 
(a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, 
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação 
aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e 

 
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da 

empresa com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham 
ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, 
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas 
conclusões. 

 
 
7 de dezembro de 2009 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
 
Pedro Jaime Cervatti 
Contador CRC 1SP129565/O-7-T-PR-S-RJ 
 



Anexo

Ativo R$

Circulante
Disponibilidades 232.313,98        
Contas a receber de clientes 284.164,41        
Impostos a recuperar 5.461,75            
Adiantamentos a empregados 40.554,89          
Outros créditos 2.877,00            

Total do ativo circulante 565.372,03        

Não circulante

Ativo permanente
Imobilizado líquido 63.427,68          

Intangível 29.773,03          

Total do ativo não circulante 93.200,71          

Total do ativo 658.572,74        

Passivo

Circulante
Fornecedores 414,64               
Salários e encargos sociais 51.493,29            
Obrigações tributárias 86.721,31            
Provisões trabalhistas 243.593,42          
Outras obrigações 112,24                 

Total do passivo circulante 382.334,90          

Não circulante
Exigível a longo prazo

Empréstimos de empresas ligadas 70.000,00          

Total do passivo não circulante 70.000,00          

Patrimônio liquido contábil 206.237,84          

Fernando Coelho de Almeida
CRC 1RJ 29959/O-4

(Em Reais)
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