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Item n.º: 7.6.1 - I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte I)

Dezembro de 1979

•

13
substituir o Coordenador da
tatistica de RadiOdifusão da
difusão da Secretaria-Geral,

JOSÉ. DE RIBAMAR MEIRELES para
Coordenadoria de. Economia e Ea
Secretaria de Serviços de. Radio
em. seus impedimentos eventuais.

14 MARIA JOLIA SAMPAIO MALINVERNI
para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Assuntos
Jurídicos de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de
Tel ecomunicaçaes da Secretaria-Geral, em seus impedimentos
eventuais.
15 MARIA DO- PERPETUO SOCORRO DE
SOUZA PAULUCCI para substituir O Coordenador da Coordenado
ria de Economia è Estatj'stica de Telecomunicações da Secreta
ria- de Serviços de TelecOmUnicaçOes da Secretaria-Geral, em
seus impedimentos eventuais.
16 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA
para substituir o Coordenador da Coordenadoria Técnica de Te
lecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações
da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.
17 - MARY BARDAWIL TEIXEIRA para
substituir o Diretdr do Centro de Organização Administrativa
da Secretaria, de -Modernização Administrativa e Informética
da Secretaria-Geral, em seus impediMehtos eventuais.
18 - MARIA VANDA FERNANDES COSTA para
substituir o Chefe do Serviço de Apoio , AdmájlistratiVo da Se
cretaria-Geral i em seus impedimentos eventuais. .

digo DAI-111.2, do Quadro Permanente deS
teMinistório. — constante do Decreto n 9 79.712, de 23,05.77, nos impedimentos,even
tuais da titular.

NEWTON BRAÇj TEIXEIRA

~se,* 249

O Diretor - GERAL DO "DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA
CÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência
que
lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n 9 701, de 21 de
agosto de 1975.

R E S OL V E : :

DESIGNAR o funcionório SEBASTIÃO MALA
QUIAS SOBRINHO, Agente Adm inistratiVo,cõdigo 801.A, Referência
25,do Quadro Permanente do Ministério das Comunicações, para
exercer a função de Chefe substituto do Setor de ArquivO-DCA-1.2/DA, cõ
digo DAI-111.2, do Quadro Permanente deste Ministério, constan
te do Decreto e 9 79.712, de
• 23.05.77, no, impedimentos eventu
ais da titular.

NEWTON BRjy4A TEIXEIRA

RUULi) VILLAR FURTA1)0-",

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria n.•

247

Ô 20- de dezembro de 1979

Cl Dirot o r - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA.
ÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES, usando da competência que
lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n 9 701 , de 21
de
agosto de 1975,
RESOLVE:

DESIGNAR aservidora ROSEANA MOTA PIN
TO4 Agente Administrativo, código LT-801.A, Referência 26, da
Tabela Permanente do Minis-trio das Comunicações, liara exercer
- função de Chefe substituta da Seção de Protocolo e Ar
ro-DCA.1/DA, código DAI-111.3, do Quadro Permanente deste
Ministério, constante do Decreto n 9 79.712.de 23.05.77, nos im
pedimentos eventuais da titular.

\

NEWTON BSAOA TEIXEIRA

Porleek

248

do 20 do dezembro de- 1177 9

" al IDir•tor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA
ÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES, usando da competência que
lhe. foi delegada pela Portaria Ministerial n 9 701, de 21 de
agosto de 1975,

RESOLVE:
DES , I.GNAR aservidora LÚCIA DE SOUZA TEI
XEIRA, Datilõgrafo, cOdigo LT-802.A, Referência
17,_da Tabela
Permanente do Ministério das Comunicações, paTa exercer a fun
ção de Chefe substituta do Setor de Documentação-DCA-1.1/DA,c6

de 20 de dezembro dl, 1979
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO MINISTRO

Portarias de 1-9 -de dezembro de 1979O NEIN1STRO DE ESTADO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, de acordo C.0111 o artigo . 7 9 , item II, do -Decreto n 9 77.336-,
de 2- 5 de março de- 1976, resolve:
PT-GN1 n-9- 1940 - Nomear FRANCISCO TEIXEIRA,. -servidor do P,linisterio
das Comunicaçaes/DF, para exercer o carge em comis
são- de Diretor, da- Divisão de Contabilidade, cédige DAS-101.2,. nv
32-0405 7 , da Inspetoria-Geral de Finanças. UI Jair de Oliveira Soa
res.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSIsnNcin
SOCIAL, no uso das atribuiçOes que lhe conferem b artigo .6 9 capta,
e seu § 4 9 , do Decreto n 9 81.240, de 20/01/78, considerando
o dis
posto na Resolução MPAS/CPC n 9 03/79 e tendo em vista o que const -ado processo MPAS-302.235/79, onde são apreciados e-aprovados o Re
(lulamento Bãsico. Planos de Benefícios e_ as- Notas Técnicas, resolve:"
PI-GM n 9 1941 - 1. Aprovar o Estatuto. do ' FUNDO DE PENSÃO BRASCAN 1,,PB, inserido no processo supramencionado e autori
zar a constituição e funcionamento da entidade, com sede e foro na
cidade do Rio de Janeiro, Estado cio Rio de Janeiro.
2. Determinar que o ingresso de novas patrocinado
ras, na entidade ora autorizada, dependera de prévia autori-zaç-ré
da Secretaria de Previdéncia Cempieinentar. a) Jair de Oliveira Soa
-O NICNISTRO DE ESTADO- DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da atribaição que lhe confere o S 3 9 do- artigo
do Decreto n 9 81.240, de 20 de janeiro dó 1978; e tendo em r;,i sta 09
110111i 'Ee s taç ao da Secretaria de Previde
s ncia Complementar no Processo
NIPAS - 301 .8)94/79, onde são apreciadas .- e aprova-das modificaç.ões
no
respectivo Regulamente çsubitens 93.3, 93.3: I, 93.3.2, 93.5.93;5.1
e item 94 j , resolve:
PI-G\I n 9 1942 - Aprovar a alteração do Estatuto da REAL GRANDEZA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em
relação ã alínea "a" do artigo 22 e ao § 1 do artigo 54 COMO t.'011S
ta da ,; exposiçaes de Cls. 134/135 e 141/1.179do
s-upramencionado prci,
cessa. a) Jair de 0.1 i vei.ra Soares.

o mINIsTpc DE ESTA:J.1 DA -IRuxi-nr.xclA E ASSISTÊNCIA
Sin.' /AL , no U30- das a t ri btli ções que lhe conf. e rem o artigo 0 , capta,.
e seu § .1 , , do Decre-tu 8.1'.240, de 20/01[7 8, considerando 9o~d:"Ts
posto na -Resolução NIPAS/CPC o ,' 03/79 e tendo em vista o que const:i
do processo NIPAS- 301.881/79 , onde são aprec iado , s e ap.rovados o Re
gulamento , o Plano de Benefícios e a Nota Técnica, resolvo:
'1 -G Mn" 1943 - Aprovar o Estatuto da FIENDM: :- \O DANIZISUL DE SEGUIU
°ADI: SOCIAL , inseri do no 1)1'0 ces--sa supramencionado
r.-. n1

DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte I)

e autorizar- o funcionamento da entidade, com sede c 'foro em Parto
Alegre - Estado do , Rio Grande do Sul: a) Jair de Oliveira
Soares.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da competencia .que lhe foi delegada no Decreto n9
74.1 , 43, de 04 de junho de 1974, autorizou os seguintes afastamento
do país:
PT-: CM n 9 1-94 . 4 - MILTON RAB1NO1VITS -período de 01,01.80 a 31.12..80' com anus limitado - CIDADE DE HOUSTON - TEXAS - ES
TADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Proc. MPAS n 9 A1. 0.011/79. a) Jair de OIT
.veira Soares.
PT-G n 9 1.945 - MARIA LUIZA BRAGA E SILVA - período de 01,02.80 a 31.01. 81com anus limitado - OXFORD - INGLATERRA
- Proc..
('D'AS n 9 (110.716[79, a) Jnir de Oliveira Soares..
Portaria n 9 1946, de 19 de dezembro de 1979 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCLA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuiçaes
CONSIDERANDO que a EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DA
DOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREW, criada pela Lei n 9 6.125, dU
T de novembro de 1974, foi classificada como Empresa Pública coM
personalidade' jurídica de direito privado,
CONSIDERANDO que a Lei n 9 6.4'.39, de 1 9 de setembro
del977, preservou suas características de Empresa Pública, resol
ve:
Art. 1 9 - Os serviços prestados pela DATAPREV, de
acordo com O art. 12 da Lei n 9 . 6,439/77, serão remunerados em regi
me de faturamento, cujos preços levarão em consideração:
a) b custo econômico do produto:
b) a geração de recursos internos atJ o limite das
,necessidades de modernização e expansão patrimonial aprovadas no
'21 :fluente da Entidade.
Art. 2 9 - Os serviços sexão prestados mediante ajus
tes entre as Entidades, complemetados pil não por correspondancia,
ciente seus Orgãos de contrOle.
4 1 9 - Os. serviços atualmente prestados pela DATAPREV
às La t idades do S1NPAS, bem como àqueles que" venham a ser iniciados
no c,. 'rente exercício, deverão ser formalizados nos temos do"C:aput",
atJ
de julho de 1-9.80,

Dezembro -de 1979 19703

ferêncie de Capital a Estados e ao Distrito Federal, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Ministro da Justiça;
b) Cr$ 700.000,00 (setecentos Mil cruzeiros), à conta
dos recursos prOpríos do DETRAN/PR;
C) Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), à conta
dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de
Paranavaí/PR, '
VALOR GLOBAL

DATA DA ASSINATURA -

PRESIDÊNCIA DA REPIIBLICA
Secretaria de Planejamento

Br as/lia-DF, 21/12/79:—

Assinaram .° presente Convénio: GERALDO .
HORTA
DE ALVARENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito, LUIZ
-0SWALDO
ALVES CRUZ pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pararia e
JOSÉ LUIZ. DE CARVALHO pela Prefeitura Municipal de Paranavaí"
Extrato do Termo de Convênio DENATRAN n9- 13/79, ce

lebrado entre o Ministério da Justiça, o- Ministério da. Educação
e Cultura e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com a partici
pação do Zepartamento Nacional de Trânsito, da Secretaria de ER'
sino de 19- é 29 Graus do NEC ê da Companhia. de Engenharia- de

Trafego.

OBJETO - Elaboração, execução e acompanhamento do Programa "EDU
CAÇÃO PARA O TRANSITO NO ENSINO DE 29 GRAU".
CRÉDITO E VALORDO CONVÊNIO -

VI GÊNCI A -

•

Cr$ 5.500.000,00 (cinco milhões e- quinhentos
mil cruzeiros) à conta dos recursos do Deporta
mento Nacional de Trânsito do Ministério *da
Justiça, Programa de Trabalho: 2010:06305354.739
- Educação de Segurança de Trânsito, do OrçaMento Geral da União, Lei. OrçaMentãrian9
6..597, de 19 de dezembro de 1978, publida
da no
Diãrio Oficial da União - Suplemento do dia
29/12/78, à conta de cujo credito foi emitida
a Nota de- Empenho n9 115 de -19/ 12/79,
no Elemento de Despesa: 4130 - Investimentmem
Regime de Exectição Especial, Sub-elemento 07 =
Outros Serviços e Encargos, conforme Plano de
Aplicaçao aprovado pelo Ministro da Justiça..

02 (dois) anos contados a partir da data de
assinatura.

DATA DA ASSINATURA -

TERMOS DE CONTRATO

Brasília-DF, 20 de dezembro de 1979.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento Nacional-de Tránsito
Extrato do Terffió de Convênio DENATRAN n9 12/79, celebrado entre o Departamento " Nacional de Trânsito, o liepartamen
to de Trinsitó-do Estado do Paran& e a Prefeitura Municipal cfj
ParanaVaí/PR.
OBJETO - Cooperação técnica e financeira entre os convenentes,
para assegurara implementação , do Projeto de Aumento
da Capacidade e Segurança das Vias, que tem como obje
tiVo a segurança- de trânsito e a racionalização- do us-c7
de combustíveis.
CRÉDITO

a) Cr$ 600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros.) , à conta
dos recursos do Departamento Nacional de 'Trânsito
do Ministério da Justiça, Programa de .Traba.
lho: 2010-06305735.242 - Aumento da Capacidade da
Segurança de -Trânsito, do Orçamento Geral da Uni=•
ão, Lei Orçamentaria h9 6-597 de 19 de dezembro de
1978, publicada no Diãrio Oficial da União - Suple
mento do dia 29/12/78, à conta de cujo crédito foi
emitida a Nota de Empenho n9110/79 de 06/12 /79,
no Elemento de Despesa: 4130-Investimentos em Regi
me de Execução Especial; Sub-elemento: 47 - TranS7

sua

Assinaram o presente Convénio: PETRONIO PORTELLA
NUNES pelo Ministério da Justiça, EDUARDO MATTOS, PORTELLA pelo
Ministério da Educação e Cultura, REINALDO EMYGDIO DE. BARROS
Prefeitura Municipal de São Paulo, GERALDO LUIZ HORTA DE ALVA
RENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito,
GOMES PAREIV
TE DE BARROS pela Secretaria de Ensino de 19 eZILMA
29 Graus e ROBEH
TO SALVADOR SCARINGELLA pela. Companhia de Engenharia de Trafego.

Secretaria de Planejamento da Prest.
dencia da Repalice

cas. A estimativa de custo para o aten
dinento das taferas solicitadas pela.
SEPIAN serão calculadas em cada caso,
Extrato-do-Convênio firmado em 20.12. sencb que, para aguelas que envolve79, entre a SEPIA/ORev Serviço Fe-' rem a alocação de recursos de maior
deral de Processamenbo de Dados, min vulto,
serão exigidas estimativa de
a finalidade do aeoio técniCo operacasto e cronograma de deserrbolso para
cional do SERPRD a SEPIAN, objetivan- o início de sua execução. O presente
do propiciar meios de suporte para o Convênio vigorar& por três anos,a per
desenvolVimento-de tarefas especdlitir da data de sua assinatura.

1111

VIGÊNCIA - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua
publicação no Dia- rio Oficial da União:.

4 2 9 - Durante a fase de Cormalização dos
servi
ços às Entidades do SINPAS, a DATAPREV procede-rã mensalmente
ao
faturamento global dos serViços, om nome do 1APAS - Instituto de
Administração Financeira da Providencia e Assistência Social, com
base em seu Orçamento aprovado,
Art. 3 9 - O TAPAS manterá fundo financeiro des.
tinado n suprir antecipações à liquidação de faturas emitidas pela
DATAPREV, por prestação de serviçOs às Entidades do SINPAS. aj. Jair
de Oliveira Soares,

Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentoscruzeiros).
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E

=mui

Departamento o:le Administração
EXTRATO:

ESPÉCIE: Contrato de "CESSÃO DE USO", celebrado entre o Ministério de Educação, e Cultura, através do Departa
mento de Administração e a Associação dos Servidores- do Ministério da Educação e Cultura.
OBJETIVO:
"CESSA() DE USO" de parte do Sub-solo do Edifício=
Sede do Ministério da Educação e Cultura, localiza
do na Esplanada dos Ministérios, Bloco "L er ,
da
área denominada "Restaurante do Ministério da Edu
cação e Cultura2, para que- a CESSIONARIA explore ou
mande explorar a- referida area, com-vigência a par
tir de 01.01.80,
PRAZO:
Indeterminado
ASSINATURA:

POJUCAM DA ROCHA CóRTES
Diretor-Geral/DA
JOSE OTTMAR GOETTER
Presidente da ASMEC

TESTEMUNHAS:

MANOEL BARROS DA COSTA

LUIZ FERNANDO PONTES FONSECA
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ISSN 1677-7042

Art. 1º Aprovar o convênio de adesão do Município de Louveira - SP, CNPJ nº
46.363.933/0001-44, na condição de patrocinador do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI,
CNPB nº 2018.0018-92, e a entidade Fundação de Previdência Complementar do Estado de
São Paulo - SP-PREVCOM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Os dispositivos de transposição de fronteira utilizados em veículos com
características rodoviárias, abrangidos pela regulamentação ora aprovada, estarão sujeitos
ao regime de licenciamento de importação não automático, devendo o importador obter
anuência junto ao Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 18, de 14 de janeiro de
2016, observado o prazo fixado no art. 13 desta Portaria.
Parágrafo único. A data de embarque das mercadorias no país de origem será
considerada para efeitos de cumprimento do prazo fixado no art. 13.
Art. 8º Os dispositivos de transposição de fronteira utilizados em veículos com
características rodoviárias, objetos deste Regulamento, estarão sujeitos, em todo o
território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades
de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.
Art. 9º Constituirá infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta
Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.
Art. 10. Não se aplica o Anexo II (Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Dispositivos de Transposição de Fronteira) às ações de fiscalização (acompanhamento
no mercado), aplicando-se a elas normativos próprios.
§ 1º Metodologias e amostragens para a certificação prevista no Anexo II
podem ser utilizadas como base para a fiscalização (acompanhamento no mercado).
§ 2º As unidades de dispositivos de transposição de fronteira, importadas,
distribuídas e comercializadas em território nacional deverão atender, integralmente, ao
Regulamento ora aprovado.
§ 3º O fornecedor detentor do registro será responsável por repor as amostras
do produto, eventualmente retiradas do mercado pelo Inmetro ou pelos Órgãos
Delegados conveniados ao Inmetro, para fins de acompanhamento no mercado.
§ 4º O fornecedor detentor do registro que tiver amostras submetidas ao
acompanhamento no mercado deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as
informações requeridas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 11. Caso sejam identificadas irregularidades nos produtos durante as ações
de vigilância de mercado, o Inmetro notificará o fornecedor detentor do registro,
determinando a necessidade de providências e respectivos prazos.
Parágrafo único. A notificação mencionada no caput não possui relação com o
processo administrativo decorrente da irregularidade constatada e não interferirá na
aplicação de penalidades.
Art. 12. Caso as irregularidades identificadas durante as ações de vigilância de
mercado ofereçam riscos potenciais ao meio ambiente, à saúde, ou à segurança do
usuário final, o fornecedor detentor do registro será obrigado a adotar todas as medidas
necessárias para minimizar a ocorrência de acidentes.
Parágrafo único. O Inmetro informará o fato aos órgãos competentes de
defesa do consumidor.
Art. 13. A partir de 12 (doze) meses, contados da data de publicação desta
Portaria, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar ou importar, para o
mercado nacional, somente dispositivos de transposição de fronteira utilizados em
veículos com características rodoviárias em conformidade com as disposições contidas
nesta Portaria.
Parágrafo único. A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo
fixado no caput, os fabricantes nacionais e importadores deverão comercializar para o
mercado nacional, somente dispositivos de transposição de fronteira em conformidade
com as disposições contidas nesta Portaria.
Art. 14. Os fornecedores de dispositivos de transposição de fronteira, cujos
memoriais descritivos foram considerados tecnicamente viáveis e aprovados pelo Inmetro,
certificados com base no cumprimento dos requisitos de segurança, acessibilidade e
operacionalidade, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do art. 10 da Portaria
Inmetro nº 151, de 2016, deverão se adequar ao Regulamento ora aprovado, até o prazo
estabelecido no art. 13 desta Portaria, independentemente da validade do certificado e
registro anteriormente concedidos.
Art. 15. Mesmo durante os prazos de adequação estabelecidos, os fabricantes
nacionais e importadores permanecerão responsáveis pela segurança dos dispositivos de
transposição de fronteira disponibilizados no mercado nacional e responderão por
qualquer acidente ou incidente com o usuário, em função dos riscos oferecidos pelo
produto.
Parágrafo único. A responsabilidade descrita no caput não terminará e nem
será transferida para o Organismo de Certificação de Produtos - OCP ou para o Inmetro,
em qualquer hipótese, com o vencimento do prazo descrito no art. 13 desta Portaria.
Art. 16. Ficam revogados, no prazo previsto no art. 13 desta Portaria, o art. 5º
da Portaria Inmetro nº 269, de 2015, o art. 10 da Portaria Inmetro nº 151, de 2016 e o
art. 4º da Portaria Inmetro nº 205, de 2017.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 748, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.002740/2019-45, resolve:
Art. 1º Aprovar o 1º termo aditivo ao convênio de adesão da ABRAPP Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, CNPJ nº
50.258.623/0001-37, na condição de instituidora do Plano Setorial Familinvest, CNPB nº
2019.0002-29, e a entidade FUNDAÇÃO CESP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS MARNE DIAS ALVES

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.004674/2019-48, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão da empresa Mercedes-Benz Cars & Vans
Brasil - Industria e Comércio de Veículos Ltda., CNPJ nº 31.715.616/0001-72, na condição
de patrocinadora do Plano de Aposentadoria MBPREV - CNPB nº 2002.0018-4, e a entidade
Mercedes-Benz Previdência Complementar.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 751, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.003516/2019-71, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão da empresa Jundu Nordeste Mineração
Ltda., CNPJ nº 20.332.852/0001-93, na condição de patrocinadora do Plano de Previdência
Complementar São Bernardo - CNPB nº 1980.0007-19, e a entidade São Bernardo
Previdência Privada.
CARLOS MARNE DIAS ALVES

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA Nº 1/2019/SUSEP
Assunto: Seguro Automóvel - utilização de peças nos
sinistros de danos parciais.
ÀS SOCIEDADES SUPERVISIONADAS PELA SUSEP
Senhor Diretor de relações com a SUSEP,
Trata-se de esclarecimento ao mercado segurador acerca da utilização de peças
nos sinistros de danos parciais dos seguros de automóveis.
Após parecer jurídico nº 00104/2019/COAFIPFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU, está
claro para a Susep que não há impedimento regulatório à utilização de peças novas,
originais ou não, nacionais ou importadas, ou mesmo usadas no âmbito da Lei n.º
12.977/2014.
O art. 21 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece que
o consumidor pode autorizar a utilização de peças que mantenham as especificações
técnicas do fabricante[1]. A Susep ratifica este entendimento e solicita às seguradoras que
especifiquem sempre o tipo de peça a ser utilizada nos reparos relacionados aos sinistros
de danos parciais dos seguros de automóveis.
Nesse sentido e com o objetivo de ampliar a concorrência no mercado de
seguro de automóveis, apresentamos os esclarecimentos abaixo:
1. É autorizada a utilização de peças novas, originais ou não, nacionais ou
importadas.
2. É autorizada a utilização de peças usadas, observadas as disposições da Lei
n.º 12.977/2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos
automotores terrestres.
3. Em todos os casos a informação deve estar clara para o consumidor na
proposta de seguro e nas condições contratuais. Deve ficar claro em quais componentes
poderão ser utilizados os diferentes tipos de peças.
Por
fim,
faz-se
referência
ao
Ofício
Eletrônico
nº
9/2019/SUSEP/DIR2/CGCOM/COPAT, de 07/06/2019, cujo teor perde efeito.
Atenciosamente,

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA Nº 186, DE 22 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b",
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Cronotacógrafos
aprovado pela Portaria Inmetro nº 201, de 2 de dezembro de 2004;
E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.006748/2019-79 e do sistema Orquestra nº 1450357, resolve:
Aprovar os modelos diário de 125 km/h e semanal de 125km/h, e diário de 180
km/h e semanal de 180 km/h, de Disco Diagrama, marca VDP, de acordo com as condições
de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO
PORTARIA Nº 714, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

SOLANGE PAIVA VIEIRA
Superintendente da Susep

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22,
inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001936/2019-12,
resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da entidade Fundação
Banrisul de Seguridade Social, nos termos do supracitado processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 7.456, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 37 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de
novembro de 1966, considerando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar n. 126, de
15 de janeiro de 2007, com base no artigo 40 do Anexo I da Resolução CNSP n. 330, de
9 de dezembro de 2015 e o que consta do Processo Susep 15414.606625/2019-11,
resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA SUSEP nº 7417, de 23 de julho de 2019,
na qual houve a suspensão da autorização de funcionamento da corretora de resseguros
concedida a ARX-RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA., CNPJ n. 09.656.599/0001-90, com
sede social na cidade de São Paulo - SP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 730, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.004847/2019-28, resolve:

SOLANGE PAIVA VIEIRA
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horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 11:52 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado
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SHA-256
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Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/SJC77-FDA72-BXW99-3RGKW
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

ANEXO II
DECLARAÇÃO INIDONEIDADE

Ao
Grupo de Trabalho
Ref. Processo seletivo edital nº 001/2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município
de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa
para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de
Pato Branco:


a inexistência de fatores impeditivos supervenientes,



que não se encontra impedida ou suspensa, mesmo que temporariamente, nem foi declarada
inidônea para contratar com o Poder Público ou participar de licitações, nos últimos 03 (três)
anos,



e que não se encontra sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2021.
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Diretor-Presidente,

Diretora de Previdência,

Fundação Banrisul de Seguridade Social

Fundação Banrisul de Seguridade Social
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Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 10:41 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação
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Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/GZAKD-ZM38Z-QYTLQ-HUGUU
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.
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Seção 1

ISSN 1677-7042

Art. 1º Aprovar o convênio de adesão do Município de Louveira - SP, CNPJ nº
46.363.933/0001-44, na condição de patrocinador do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI,
CNPB nº 2018.0018-92, e a entidade Fundação de Previdência Complementar do Estado de
São Paulo - SP-PREVCOM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Os dispositivos de transposição de fronteira utilizados em veículos com
características rodoviárias, abrangidos pela regulamentação ora aprovada, estarão sujeitos
ao regime de licenciamento de importação não automático, devendo o importador obter
anuência junto ao Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 18, de 14 de janeiro de
2016, observado o prazo fixado no art. 13 desta Portaria.
Parágrafo único. A data de embarque das mercadorias no país de origem será
considerada para efeitos de cumprimento do prazo fixado no art. 13.
Art. 8º Os dispositivos de transposição de fronteira utilizados em veículos com
características rodoviárias, objetos deste Regulamento, estarão sujeitos, em todo o
território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades
de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.
Art. 9º Constituirá infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta
Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.
Art. 10. Não se aplica o Anexo II (Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Dispositivos de Transposição de Fronteira) às ações de fiscalização (acompanhamento
no mercado), aplicando-se a elas normativos próprios.
§ 1º Metodologias e amostragens para a certificação prevista no Anexo II
podem ser utilizadas como base para a fiscalização (acompanhamento no mercado).
§ 2º As unidades de dispositivos de transposição de fronteira, importadas,
distribuídas e comercializadas em território nacional deverão atender, integralmente, ao
Regulamento ora aprovado.
§ 3º O fornecedor detentor do registro será responsável por repor as amostras
do produto, eventualmente retiradas do mercado pelo Inmetro ou pelos Órgãos
Delegados conveniados ao Inmetro, para fins de acompanhamento no mercado.
§ 4º O fornecedor detentor do registro que tiver amostras submetidas ao
acompanhamento no mercado deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as
informações requeridas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 11. Caso sejam identificadas irregularidades nos produtos durante as ações
de vigilância de mercado, o Inmetro notificará o fornecedor detentor do registro,
determinando a necessidade de providências e respectivos prazos.
Parágrafo único. A notificação mencionada no caput não possui relação com o
processo administrativo decorrente da irregularidade constatada e não interferirá na
aplicação de penalidades.
Art. 12. Caso as irregularidades identificadas durante as ações de vigilância de
mercado ofereçam riscos potenciais ao meio ambiente, à saúde, ou à segurança do
usuário final, o fornecedor detentor do registro será obrigado a adotar todas as medidas
necessárias para minimizar a ocorrência de acidentes.
Parágrafo único. O Inmetro informará o fato aos órgãos competentes de
defesa do consumidor.
Art. 13. A partir de 12 (doze) meses, contados da data de publicação desta
Portaria, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar ou importar, para o
mercado nacional, somente dispositivos de transposição de fronteira utilizados em
veículos com características rodoviárias em conformidade com as disposições contidas
nesta Portaria.
Parágrafo único. A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo
fixado no caput, os fabricantes nacionais e importadores deverão comercializar para o
mercado nacional, somente dispositivos de transposição de fronteira em conformidade
com as disposições contidas nesta Portaria.
Art. 14. Os fornecedores de dispositivos de transposição de fronteira, cujos
memoriais descritivos foram considerados tecnicamente viáveis e aprovados pelo Inmetro,
certificados com base no cumprimento dos requisitos de segurança, acessibilidade e
operacionalidade, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do art. 10 da Portaria
Inmetro nº 151, de 2016, deverão se adequar ao Regulamento ora aprovado, até o prazo
estabelecido no art. 13 desta Portaria, independentemente da validade do certificado e
registro anteriormente concedidos.
Art. 15. Mesmo durante os prazos de adequação estabelecidos, os fabricantes
nacionais e importadores permanecerão responsáveis pela segurança dos dispositivos de
transposição de fronteira disponibilizados no mercado nacional e responderão por
qualquer acidente ou incidente com o usuário, em função dos riscos oferecidos pelo
produto.
Parágrafo único. A responsabilidade descrita no caput não terminará e nem
será transferida para o Organismo de Certificação de Produtos - OCP ou para o Inmetro,
em qualquer hipótese, com o vencimento do prazo descrito no art. 13 desta Portaria.
Art. 16. Ficam revogados, no prazo previsto no art. 13 desta Portaria, o art. 5º
da Portaria Inmetro nº 269, de 2015, o art. 10 da Portaria Inmetro nº 151, de 2016 e o
art. 4º da Portaria Inmetro nº 205, de 2017.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 748, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.002740/2019-45, resolve:
Art. 1º Aprovar o 1º termo aditivo ao convênio de adesão da ABRAPP Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, CNPJ nº
50.258.623/0001-37, na condição de instituidora do Plano Setorial Familinvest, CNPB nº
2019.0002-29, e a entidade FUNDAÇÃO CESP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 750, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.004674/2019-48, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão da empresa Mercedes-Benz Cars & Vans
Brasil - Industria e Comércio de Veículos Ltda., CNPJ nº 31.715.616/0001-72, na condição
de patrocinadora do Plano de Aposentadoria MBPREV - CNPB nº 2002.0018-4, e a entidade
Mercedes-Benz Previdência Complementar.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 751, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.003516/2019-71, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão da empresa Jundu Nordeste Mineração
Ltda., CNPJ nº 20.332.852/0001-93, na condição de patrocinadora do Plano de Previdência
Complementar São Bernardo - CNPB nº 1980.0007-19, e a entidade São Bernardo
Previdência Privada.
CARLOS MARNE DIAS ALVES

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA Nº 1/2019/SUSEP
Assunto: Seguro Automóvel - utilização de peças nos
sinistros de danos parciais.
ÀS SOCIEDADES SUPERVISIONADAS PELA SUSEP
Senhor Diretor de relações com a SUSEP,
Trata-se de esclarecimento ao mercado segurador acerca da utilização de peças
nos sinistros de danos parciais dos seguros de automóveis.
Após parecer jurídico nº 00104/2019/COAFIPFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU, está
claro para a Susep que não há impedimento regulatório à utilização de peças novas,
originais ou não, nacionais ou importadas, ou mesmo usadas no âmbito da Lei n.º
12.977/2014.
O art. 21 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece que
o consumidor pode autorizar a utilização de peças que mantenham as especificações
técnicas do fabricante[1]. A Susep ratifica este entendimento e solicita às seguradoras que
especifiquem sempre o tipo de peça a ser utilizada nos reparos relacionados aos sinistros
de danos parciais dos seguros de automóveis.
Nesse sentido e com o objetivo de ampliar a concorrência no mercado de
seguro de automóveis, apresentamos os esclarecimentos abaixo:
1. É autorizada a utilização de peças novas, originais ou não, nacionais ou
importadas.
2. É autorizada a utilização de peças usadas, observadas as disposições da Lei
n.º 12.977/2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos
automotores terrestres.
3. Em todos os casos a informação deve estar clara para o consumidor na
proposta de seguro e nas condições contratuais. Deve ficar claro em quais componentes
poderão ser utilizados os diferentes tipos de peças.
Por
fim,
faz-se
referência
ao
Ofício
Eletrônico
nº
9/2019/SUSEP/DIR2/CGCOM/COPAT, de 07/06/2019, cujo teor perde efeito.
Atenciosamente,

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA Nº 186, DE 22 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b",
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Cronotacógrafos
aprovado pela Portaria Inmetro nº 201, de 2 de dezembro de 2004;
E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.006748/2019-79 e do sistema Orquestra nº 1450357, resolve:
Aprovar os modelos diário de 125 km/h e semanal de 125km/h, e diário de 180
km/h e semanal de 180 km/h, de Disco Diagrama, marca VDP, de acordo com as condições
de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO
PORTARIA Nº 714, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

SOLANGE PAIVA VIEIRA
Superintendente da Susep

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22,
inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001936/2019-12,
resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da entidade Fundação
Banrisul de Seguridade Social, nos termos do supracitado processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 7.456, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 37 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de
novembro de 1966, considerando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar n. 126, de
15 de janeiro de 2007, com base no artigo 40 do Anexo I da Resolução CNSP n. 330, de
9 de dezembro de 2015 e o que consta do Processo Susep 15414.606625/2019-11,
resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA SUSEP nº 7417, de 23 de julho de 2019,
na qual houve a suspensão da autorização de funcionamento da corretora de resseguros
concedida a ARX-RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA., CNPJ n. 09.656.599/0001-90, com
sede social na cidade de São Paulo - SP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 730, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.004847/2019-28, resolve:

SOLANGE PAIVA VIEIRA
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DA FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOOAL
1.N*DE ORDEM;
2. NATUREZA DA REUNlAO:
3. DATA, HORA E LOCAL;

4. CONSELHEIROS PRESENTES:

4.1 DEMAIS PART3CIPANTES;
5.

ORDEM DO DIA;

sail

■'{

§
S

535
Extraordin^a
Realizada no dia 14-06-2019, is 15 horas, na Sala de
Treinamentos da FBSS, sita aa Rua Siqueira Campos, 736,
3* andar, nesta Capital.
Carlos Auguslo Grazziodn - Presidente
Werner Kohler
Suzana Flores Cogo
Carlos Henrique de Almeida
M&rcio Kaiser
Marcus Borges Gonzaga e
F&bio Mielfliczuk - 'Gerente da Secielaria-Geral,
secrctariando os trabalhos.
- Nomeafao da Diretoria Executiva da Fundaflo
Baarisul - Gestio 2019/2023.

“W.

Ap6s, na forma do que estabelece a alinea ”f do artigo 25 do Estatuto Social da Entidade, o
Conselho, no intuito de nomear a Diretoria Executiva que regeii os destinos da FundafSo
Bannsul no periodo de 2019 a 2023, a contar da data da posse, apreciou a nominata dos
participantes designados pelo Patrocinador Banrisul c dos eleitos.
6.4 Assim, foram nomeadoi os participantes indicados pelo Patrocinador Banrisul, Jorge Luiz
Ferri Berzagui como Diretor-Presidente e Alvaro de Borba Ka&uni como Diretor Financeiro e
os participantes eleitos, Rossana Friderichs Luzzi como Diretora dePrcvidencia e S6rgio Luiz
Scarpato como Diretor Administrativo.
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6. DBLlBERAgOES TOMADAS;
6.1. Iniciando os trabalhos, o Presidente registrou o recebimento do expedience DIR/SEGER
079/2019 MOB, de 24-04-2019 (doc. 01), encaminhado pelo Presidente do Patrocinador
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., cotnunicando e submctendo a este Conselho, as
rccondueScs do Diretor-Presideate e do Diretor Financeiro da FundaeSo Banrisul, al6m de
indicar os membros do Conselho Dcliberativo, Conselho Fiscal e Conselhos Consultivos,
raodalidades de pianos BD e CV, para os mandatos de 2019 a 2023.
6.2 Atravis das Eleigbes Diretas realizadas entrc os participantes e assistidos da FundafSo
Banrisul, transcorridas no periodo dc 03 a 10-06-2019, foram eleitos os Diretorcs de
PrevidSncia c Administrativo, para os mandatos dc 2019 a 2023, conforme atas de apuraelq
de 10-06-2019 (docs. 02 c 03).
^
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6.5

Desta fonna, a Diretoha Execuiiva ficou assim constituida;
Como DIRETOR-PRESIDENTE, JORGE LUIZ FERRl- BERZAGUI, brasileiro,
divorciado. bancSiio, fomado cm Ciencias Juridicas e Sociais e Ciancias
resideate e domiciliado nesta Capital, na nia SimSo BoHvar, 915, Casa 4, bairro Vila
Concei^ao, portador da Cddula de Identidade n" 3003369521 e do CPF n” 258.332.780-15;
Como DIRETOR FINANCEIRO. AlVARO DE BORBA KAFRUNI, brasileiro, casado,
bancdrio, formado em Ciencias EconOmicas, lesidente e domicUiado nesta Capital, na nia
Monsenhor Veras, 219, apartamento 601, baino Santana, portador da C6dula de
n” 2020483307 e do CPF n“ 407.604.130/53;
Como DIRETORA DE PREVIDfeNCIA, ROSSANA FRIDERICHS LU2iZI, brasileira,
solteira, hanciria, formada cm CiSncias Juridicas e Sociais e Cifincias Contibcis, domiciliada
nesta capital, na Rua da RepQblica, 24, apartamento 01, baino Cidade Baixa, portadora da
C6dula de Identidade n“ 1026670867 c do CPF n® 617.495.400-53 e
Como DIRETOR ADMINISTRATIVO. SfeRGIO LUIZ SCARPATO, brasileiro. casado.
assistido, formado em AdministrafSo de Empresas, domiciliado na cidade de Ivoti, na rua
Romeo Brandt, 616, baino Colina Verde, portador da C&IuJa de Identidade n" 1006197147 e
do CPFn” 209,764.960-20.

7

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradcceu as presen^as de
todos e detenninou a lavratura da presenle ata.

8

ROLDE DOCUMENTOS; TrSs documentos, numcrados de 01 a 03, fezCm parte desta ata.

s Augueio-Cfa
Presidente.

kFlOTM

Werner KChler

:s
Carlos Henrique de Almeida

Y'^

Mirdo Kaiser

Mara^Wo: ges' lonzaga
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TERMO DE FOSSE
No dia 19 de junho de 2019, no edificio-sede da Entidade, sitp na rua Siqueira Campos, 736,
cm Porw Alegre-RS, lomanun posse como mcmbros da Dirctoria Execuliva da Funda9ao
Banrisui de Seguridade Social, nomeados pelo Consclho Deliberativo, era teuniflo
extraordiiidria realizada em 14-06-2019, consignada na aia n” 535, conforme esiabelece a letia
f do anigo 25 do Estatulo Social da EnCidade, de acordo com a formalizafSo do Senhor
Presidentc do Patrocinador Banco do Eslado do Rio Grande do Sul S.A., por intermddio da
correspondencia DIR/SEGER 079/2019 MOB, de 24-04-2019, forani rcconduzidos para
Dlretor-Presidente. JORGE LUIZ FERJU BERZAGUl, brasileiro, divorciado, formado em
Ciencius Juridicas e Sociais c CiCncias EconOmicas, residcnte e domiciliado em Porto AlegreRS, na rua SimBo Bolivar, 915, casa 4, baiiTo Vila Conceioflo, portador da Cddula de
Identidude n" 3003369521 c do CPF n* 258,332.780-15 c para Diretor Financelro, AlVARO
DE DORBA KAFRUNI, brasileiro, casado, formado em Cicncias Econ6micas, residente e
domiciliado em Porto Alegre-RS, na rua Monsenhor Veras, 219, apartaincnlo 601, bairro
Santana, portador da Cddula de Identidadc n" 2020483307 e do CPF n* 407.604.130-53.
Tambdm foi nomcado pelo Conselho Deliberativo, na mesma rcuniSo, o Diretor
Adminlslrativo, SltllGlO LUIZ SCARPATO. brasileiro,, casado, assistido, formado em
AdministrafSo de Empresas, residente e domiciliado em Ivoti-RS, na nia Romeo Brandt, 616,
bairro CoUna Verde, portador da Cidula de Ideniidade n» 1006197147 e do CPF
209.764.960-20, rcelelto atravds de Elei^fles Diretns, realizadas entre os participantes e
assisudos da FundafUo, transcorridas no periodo de 03 a 10-06-2019. Os mandates dos
Uiretores ora empossados se cstenderilo af4 18 de junho de 2023,
a contar dcsta data, c serSo
exercidoa validamente al6 a posse de seus substitutos. Do
para constar, foi lavrado o
presenle Tenno de Posse,
para os efeitos legais. o qual vai assinado pelos Senhores Direlores
ora empossados.

Porto Alegre. 19 de junho de 2019.

Ul'
jFaroTle-BoTba-Kafnmi

S6rgio Luiz'
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No,%02 dejylh.o,:dp^2019, np ediffcio^e da^EnAdade, sitouam SfqueiraCampos, 735,
etii

Porto Alegre-RS, 'fetnou posse edmb •methbH)-da, Dlreloria Executi?Va da Funda(3o
Banrisiil dp Spguridad© ScsSLal nonieada pelo CctasellK) Dellbaativo, dfti t^uni&
Bxttadtdifi&da i^Izada em 3'4-{I6^19, conai'gnadp na
535^ wadbime estabelece- a
leua "f dd -ArtigO ^25 do Bstatuto Sodal,.. a Diretora de PcrnddSncfa, RQSSItNA
ERIPERICHS Wm, brasUeira, baiK^a, soltdra, fbrmada m d&iciaa JiiEdicas P
SociaiS, domiciliada-nesta Capital, na Rua da Repniblioa, 24. apartamento 6, bsirro Cldade
Baixa, portfldora da Cafteifa da OAB 33.917 e do CPF n“ 617.49S.400-53. delta atavPs
de Eleipdps D;rctas, realizadas entre os participantes e aasistidoa da Funda^So
transcorridas
no perlodo da 03 a 10-06.2019. O mandate da D«pton, pra pmpessttda
se estenderi atd
■30 de jtmhB.d.e 2023,- a comar desm.data, e ser4 exerx=ldo v^idain.epte.at5 aposse ae,sp«.
suWatuto. Do qup, pam opnstgr, foilavrado 0 presetite Tmno de Posse
para os efeitos
legais. 0 qual vat assinadopPla senhora Diretora ora pmpossadi

Porto Alpgte, 02 dejuJhode 2019.
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Rossana Fnderiohs
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,Avert)Mao PJs/ fins econdmicos; R$61,30 (0449.04.1700003.34814 » R$3J0) ■
MfciDfilmagem/Qgitalra^aa; R$4,80 (0449,01.1900001,03546 - fl$l,40)
r-TDcessamento eletmnico; ft$14,70 (0449.01.1900001,03547 a 3649 - R$4,2p) >
. Conr.'OocumentD Publico; R$4,90 (0449.01.1900001,03650 = R$l,40)
■

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 25/11/2021 17:31:07 -03:00

r,.BEU,ON.TOI.C1.0T.SPO«™^^^^^

*A U T E N T
Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 25/11/2021 17:18:49 -03:00
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no site do Tribunal de lustiga do RS
http://go.tjrs.Jus.br/selodigltal/consuKa
Chave de autentlcldade para consuta

?•<

0966S1 54 2019 00014942 81

Av, Borges de Medeiros, 308 - 2® andar- si. 24 - Porto Alegre/RS, CEP.; 90020*020 - Fone: (51) 3211-3666

Esse documento foi assinado por Rossana Friderichs Luzzi e Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/BVC3S-UBWYTTXNAR-VRN8G

REPOBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
1* REGI8TRO M TiTULOS E OOCUMENTOS 0£ PORTO ALEGRE
H*4l»U*tfor im«1no; Sal. P*rtlo BrineKmann FIlho • Raglatrador Subatlmio: Bal. Andr* Lula Kuaar

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: BVC3S-UBWYT-TXNAR-VRN8G

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 25/11/2021 17:18 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

nWnU0vejGgitA0F5yhxW7xkjWo7C2G6u0gNVS98pe+s=

SHA-256

Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 17:31 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.245.20

Lat: -30,122188

Long: -51,257795

Precisão: 13 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

bkfLKjv5qEf4AcpydN0u73wz5/AHiqSEfYgpZ+M90BE=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/BVC3S-UBWYT-TXNAR-VRN8G
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.
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Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 25/11/2021 11:51:22 -03:00

722  !"2 22  #

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 25/11/2021 14:16:21 -03:00

Item nº 6.3.1
Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/NAAGT-QAVC5AL7N2-EEFPD

012002343046789
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: NAAGT-QAVC5-AL7N2-EEFPD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 11:51 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

ugShiieEuyRqyMhlxlfgmjqWS03iPXWgYFBwuB1AJ2c=

SHA-256

Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 25/11/2021 14:16 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

FUCBKC050wJnhlIqwNUTRrfXt5knY07SLrc/4xVTfWY=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/NAAGT-QAVC5-AL7N2-EEFPD
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 92.811.959/0001-25
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:24 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2022.
Código de controle da certidão: ACD4.D9E3.04D2.0803
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/5P7XZ-BF26D6WC5G-WLQNN

Item nº 6.3.2

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/5P7XZ-BF26D6WC5G-WLQNN

07/10/21, 11:23

07/10/2021
Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC
Contribuinte:

92.811.959/0001-25

Situação:

DEVEDOR-EM JULGAMENTO RECURSO (CREDITO)

Localização:

SERV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRFPOA-RS

Rec.

PA/Ex.

Dt.Vcto

8972-01

2º
TRIM/2004

30/07/2004

Selecionar todos os débitos

Processo:

Valor Original
35.605,33

Saldo Devedor
35.605,33

11080.905.334/2008-19

Informações
Complementares
Dcomp:
303920064430070413048556

Consolidar

1/1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 801.580.560-00

Página: 1 / 1
CNPJ: 92.811.959 - FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas
assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/5P7XZ-BF26D-6WC5G-WLQNN

07/10/2021 11:23:16

Dados Cadastrais da Matriz ______________________________________________________________________________________
CNPJ: 92.811.959/0001-25
UA de Domicílio: DRF PORTO ALEGRE-RS
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS,736
Bairro: CENTRO
Responsável: 258.332.780-15 - JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 306-9 - FUNDACAO PRIVADA
CNAE: 6541-3/00 - Previdência complementar fechada
Porte da Empresa: DEMAIS

Código da UA: 10.101.00
CEP: 90010-000

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Data de Abertura: 04/02/1965
PJ Acompanhamento Diferenciado em 2021

Sócios e Administradores ________________________________________________________________________________________
CPF/CNPJ
258.332.780-15
407.604.130-53
209.764.960-20
617.495.400-53

Nome
JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI
ALVARO DE BORBA KAFRUNI
SERGIO LUIZ SCARPATO
ROSSANA FRIDERICHS LUZZI

Qualificação
PRESIDENTE
DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR

Situação Cadastral
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR

Cap. Social

Cap. Votante

Certidão Emitida ________________________________________________________________________________________________
CNPJ: 92.811.959/0001-25
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa:

9B62.B522.7414.09E2

Emissão: 29/09/2021

Data de Validade: 28/03/2022

_____________________________________ Diagnóstico Fiscal na Receita Federal _____________________________________
Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) _______________________________________________________________
CNPJ: 92.811.959/0001-25
Processo
Situação
11080.905.334/2008-19 DEVEDOR-EM JULGAMENTO RECURSO (CREDITO)

Localização
SERV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRFPOA-RS

__________________________ Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional _________________________
Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________
Final do Relatório

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 25/11/2021 11:51:43 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 25/11/2021 14:17:17 -03:00

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 5P7XZ-BF26D-6WC5G-WLQNN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 11:51 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

wdx1fXLRQeNp7aW9UL8CRdS4k16twgteq0D6XGgnF0w=

SHA-256

Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 25/11/2021 14:17 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

Ll5eLjZTmf3Ykus9Ccch2CIORLetT9epBdvcYJhJYDo=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/5P7XZ-BF26D-6WC5G-WLQNN
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/UY5PR-HVWUY-FWVSK-3QJ74

Item nº 6.3.3

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 25/11/2021 11:52:00 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 25/11/2021 14:18:12 -03:00

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/UY5PRHVWUY-FWVSK-3QJ74

Item nº 7.6. II c

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: UY5PR-HVWUY-FWVSK-3QJ74

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 11:52 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

4w2PtG1w766xMNLkluvv4onGU7AS8bwHqfBuAv+/opQ=

SHA-256

Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 25/11/2021 14:18 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

kxsQf+vL/4rytlyAMGKpsuvC+MQjAFrRM6tQGkQQ3+g=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/UY5PR-HVWUY-FWVSK-3QJ74
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Item nº 6.3.4
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: 18/12/2021
Nome: FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 92.811.959/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos
não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal,
lançados até 9 de novembro de 2021.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da
certidão negativa.

Certidão emitida em 18/11/2021 às 11:24:00, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF
04/2003.
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 92.811.959/0001-25 e o código de
autenticidade 4AE6A5F6C475

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 25/11/2021 11:54:10 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 25/11/2021 14:18:25 -03:00

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/NLM2X-EJC5G9PHSS-AQLTE

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: NLM2X-EJC5G-9PHSS-AQLTE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 11:54 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

aDhZLKdow7EswGJSqnyZ/rtlHh3BZsecZJAd+9Xz2L8=

SHA-256

Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 25/11/2021 14:18 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

DZ11Qsle3olNf+NNu+u4KifHSo3XTNDeI0gsumwvHn0=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/NLM2X-EJC5G-9PHSS-AQLTE
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Página 1 de 2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome: FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.811.959/0001-25
Certidão nº: 39023946/2021
Expedição: 18/10/2021, às 10:31:40
Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 92.811.959/0001-25, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:
0101900-26.1996.5.04.0003
0114200-15.1999.5.04.0003
0118300-05.2007.5.04.0012
0141100-90.2008.5.04.0012
0021900-07.2004.5.04.0020
0133000-97.2000.5.04.0022
0110700-76.2007.5.04.0029
0001180-79.2010.5.04.0029

-

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª
04ª

Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região
Região

*
*
*
*
*
*
*
*

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
Total de processos: 8.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/UNP4B-MXR3YRMJGF-AVM3E

Item
Itemn.º:
nº 5.3.9
6.3.5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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Itemn.º
n. º5.4.1
5.4.1
n.º:
5.2.1
Item
DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte I)

Dezembro de 1979

•

13
substituir o Coordenador da
tatistica de RadiOdifusão da
difusão da Secretaria-Geral,

JOSÉ. DE RIBAMAR MEIRELES para
Coordenadoria de. Economia e Ea
Secretaria de Serviços de. Radio
em. seus impedimentos eventuais.

14 MARIA JOLIA SAMPAIO MALINVERNI
para substituir o Coordenador da Coordenadoria de Assuntos
Jurídicos de Telecomunicações da Secretaria de Serviços de
Tel ecomunicaçaes da Secretaria-Geral, em seus impedimentos
eventuais.
15 MARIA DO- PERPETUO SOCORRO DE
SOUZA PAULUCCI para substituir O Coordenador da Coordenado
ria de Economia è Estatj'stica de Telecomunicações da Secreta
ria- de Serviços de TelecOmUnicaçOes da Secretaria-Geral, em
seus impedimentos eventuais.
16 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA COSTA
para substituir o Coordenador da Coordenadoria Técnica de Te
lecomunicações da Secretaria de Serviços de Telecomunicações
da Secretaria-Geral, em seus impedimentos eventuais.
17 - MARY BARDAWIL TEIXEIRA para
substituir o Diretdr do Centro de Organização Administrativa
da Secretaria, de -Modernização Administrativa e Informética
da Secretaria-Geral, em seus impediMehtos eventuais.
18 - MARIA VANDA FERNANDES COSTA para
substituir o Chefe do Serviço de Apoio , AdmájlistratiVo da Se
cretaria-Geral i em seus impedimentos eventuais. .

digo DAI-111.2, do Quadro Permanente deS
teMinistório. — constante do Decreto n 9 79.712, de 23,05.77, nos impedimentos,even
tuais da titular.

NEWTON BRAÇj TEIXEIRA

~se,* 249

O Diretor - GERAL DO "DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA
CÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, usando da competência
que
lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n 9 701, de 21 de
agosto de 1975.

R E S OL V E : :

DESIGNAR o funcionório SEBASTIÃO MALA
QUIAS SOBRINHO, Agente Adm inistratiVo,cõdigo 801.A, Referência
25,do Quadro Permanente do Ministério das Comunicações, para
exercer a função de Chefe substituto do Setor de ArquivO-DCA-1.2/DA, cõ
digo DAI-111.2, do Quadro Permanente deste Ministério, constan
te do Decreto e 9 79.712, de
• 23.05.77, no, impedimentos eventu
ais da titular.

NEWTON BRjy4A TEIXEIRA

RUULi) VILLAR FURTA1)0-",

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria n.•

247

Ô 20- de dezembro de 1979

Cl Dirot o r - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA.
ÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES, usando da competência que
lhe foi delegada pela Portaria Ministerial n 9 701 , de 21
de
agosto de 1975,
RESOLVE:

DESIGNAR aservidora ROSEANA MOTA PIN
TO4 Agente Administrativo, código LT-801.A, Referência 26, da
Tabela Permanente do Minis-trio das Comunicações, liara exercer
- função de Chefe substituta da Seção de Protocolo e Ar
ro-DCA.1/DA, código DAI-111.3, do Quadro Permanente deste
Ministério, constante do Decreto n 9 79.712.de 23.05.77, nos im
pedimentos eventuais da titular.

\

NEWTON BSAOA TEIXEIRA

Porleek

248

do 20 do dezembro de- 1177 9

" al IDir•tor - GERAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA
ÇÃO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES, usando da competência que
lhe. foi delegada pela Portaria Ministerial n 9 701, de 21 de
agosto de 1975,

RESOLVE:
DES , I.GNAR aservidora LÚCIA DE SOUZA TEI
XEIRA, Datilõgrafo, cOdigo LT-802.A, Referência
17,_da Tabela
Permanente do Ministério das Comunicações, paTa exercer a fun
ção de Chefe substituta do Setor de Documentação-DCA-1.1/DA,c6

de 20 de dezembro dl, 1979

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO MINISTRO
Portarias de 1-9 -de dezembro de 1979O NEIN1STRO DE ESTADO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, de acordo C.0111 o artigo . 7 9 , item II, do -Decreto n 9 77.336-,
de 2- 5 de março de- 1976, resolve:
PT-GN1 n-9- 1940 - Nomear FRANCISCO TEIXEIRA,. -servidor do P,linisterio
das Comunicaçaes/DF, para exercer o carge em comis
são- de Diretor, da- Divisão de Contabilidade, cédige DAS-101.2,. nv
32-0405 7 , da Inspetoria-Geral de Finanças. UI Jair de Oliveira Soa
res.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSIsnNcin
SOCIAL, no uso das atribuiçOes que lhe conferem b artigo .6 9 capta,
e seu § 4 9 , do Decreto n 9 81.240, de 20/01/78, considerando
o dis
posto na Resolução MPAS/CPC n 9 03/79 e tendo em vista o que const -ado processo MPAS-302.235/79, onde são apreciados e-aprovados o Re
(lulamento Bãsico. Planos de Benefícios e_ as- Notas Técnicas, resolve:"
PI-GM n 9 1941 - 1. Aprovar o Estatuto. do ' FUNDO DE PENSÃO BRASCAN 1,,PB, inserido no processo supramencionado e autori
zar a constituição e funcionamento da entidade, com sede e foro na
cidade do Rio de Janeiro, Estado cio Rio de Janeiro.
2. Determinar que o ingresso de novas patrocinado
ras, na entidade ora autorizada, dependera de prévia autori-zaç-ré
da Secretaria de Previdéncia Cempieinentar. a) Jair de Oliveira Soa
-O NICNISTRO DE ESTADO- DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da atribaição que lhe confere o S 3 9 do- artigo
09
do Decreto n 9 81.240, de 20 de janeiro dó 1978; e tendo
em r;,i sta
110111i 'Ee s taç ao da Secretaria de Previde
s ncia Complementar no Processo
NIPAS - 301 .8)94/79, onde são apreciadas .- e aprova-das modificaç.ões no
respectivo Regulamente çsubitens 93.3, 93.3: I, 93.3.2, 93.5.93;5.1
e item 94 j , resolve:
PI-G\I n 9 1942 - Aprovar a alteração do Estatuto da REAL GRANDEZA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
em
relação ã alínea "a" do artigo 22 e ao § 1 do artigo 54 COMO t.'011S
ta da ,; exposiçaes de Cls. 134/135 e 141/1.179do
s-upramencionado prci,
cessa. a) Jair de 0.1 i vei.ra Soares.
o mINIsTpc DE ESTA:J.1 DA -IRuxi-nr.xclA E ASSISTÊNCIA
Sin.' /AL , no U30- das a t ri btli ções que lhe conf. e rem o artigo 0 , capta,.
e seu § .1 , , do Decre-tu 8.1'.240, de 20/01[7 8, considerando 9o~d:"Ts
posto na -Resolução NIPAS/CPC o ,' 03/79 e tendo em vista o que const:i
do processo NIPAS- 301.881/79 , onde são aprec iado , s e ap.rovados o Re
gulamento , o Plano de Benefícios e a Nota Técnica, resolvo:
'1 -G Mn" 1943 - Aprovar o Estatuto da FIENDM: :- \O DANIZISUL DE SEGUIU
°ADI: SOCIAL , inseri do no 1)1'0 ces--sa supramencionado
r.-. n1
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DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte I)

e autorizar- o funcionamento da entidade, com sede c 'foro em Parto
Alegre - Estado do , Rio Grande do Sul: a) Jair de Oliveira
Soares.
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da competencia .que lhe foi delegada no Decreto n9
74.1 , 43, de 04 de junho de 1974, autorizou os seguintes afastamento
do país:
PT-: CM n 9 1-94 . 4 - MILTON RAB1NO1VITS -período de 01,01.80 a 31.12..80' com anus limitado - CIDADE DE HOUSTON - TEXAS - ES
TADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Proc. MPAS n 9 A1. 0.011/79. a) Jair de OIT
.veira Soares.
PT-G n 9 1.945 - MARIA LUIZA BRAGA E SILVA - período de 01,02.80 a 31.01. 81com anus limitado - OXFORD - INGLATERRA
- Proc..
('D'AS n 9 (110.716[79, a) Jnir de Oliveira Soares..
Portaria n 9 1946, de 19 de dezembro de 1979 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCLA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuiçaes
CONSIDERANDO que a EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DA
DOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREW, criada pela Lei n 9 6.125, dU
T de novembro de 1974, foi classificada como Empresa Pública coM
personalidade' jurídica de direito privado,
CONSIDERANDO que a Lei n 9 6.4'.39, de 1 9 de setembro
del977, preservou suas características de Empresa Pública, resol
ve:
Art. 1 9 - Os serviços prestados pela DATAPREV, de
acordo com O art. 12 da Lei n 9 . 6,439/77, serão remunerados em regi
me de faturamento, cujos preços levarão em consideração:
a) b custo econômico do produto:
b) a geração de recursos internos atJ o limite das
,necessidades de modernização e expansão patrimonial aprovadas no
'21 :fluente da Entidade.
Art. 2 9 - Os serviços sexão prestados mediante ajus
tes entre as Entidades, complemetados pil não por correspondancia,
ciente seus Orgãos de contrOle.
4 1 9 - Os. serviços atualmente prestados pela DATAPREV
às La t idades do S1NPAS, bem como àqueles que" venham a ser iniciados
no c,. 'rente exercício, deverão ser formalizados nos temos do"C:aput",
atJ
de julho de 1-9.80,

Dezembro -de 1979 19703

ferêncie de Capital a Estados e ao Distrito Federal, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Ministro da Justiça;
b) Cr$ 700.000,00 (setecentos Mil cruzeiros), à conta
dos recursos prOpríos do DETRAN/PR;
C) Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), à conta
dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de
Paranavaí/PR, '
VALOR GLOBAL

DATA DA ASSINATURA -

PRESIDÊNCIA DA REPIIBLICA
Secretaria de Planejamento

Br as/lia-DF, 21/12/79:—

Assinaram .° presente Convénio: GERALDO .
HORTA
DE ALVARENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito, LUIZ
-0SWALDO
ALVES CRUZ pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pararia e
JOSÉ LUIZ. DE CARVALHO pela Prefeitura Municipal de Paranavaí"
Extrato do Termo de Convênio DENATRAN n9- 13/79, ce

lebrado entre o Ministério da Justiça, o- Ministério da. Educação
e Cultura e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com a partici
pação do Zepartamento Nacional de Trânsito, da Secretaria de ER'
sino de 19- é 29 Graus do NEC ê da Companhia. de Engenharia- de

Trafego.

OBJETO - Elaboração, execução e acompanhamento do Programa "EDU
CAÇÃO PARA O TRANSITO NO ENSINO DE 29 GRAU".
CRÉDITO E VALORDO CONVÊNIO -

VI GÊNCI A -

•

Cr$ 5.500.000,00 (cinco milhões e- quinhentos
mil cruzeiros) à conta dos recursos do Deporta
mento Nacional de Trânsito do Ministério *da
Justiça, Programa de Trabalho: 2010:06305354.739
- Educação de Segurança de Trânsito, do OrçaMento Geral da União, Lei. OrçaMentãrian9
6..597, de 19 de dezembro de 1978, publida
da no
Diãrio Oficial da União - Suplemento do dia
29/12/78, à conta de cujo credito foi emitida
a Nota de- Empenho n9 115 de -19/ 12/79,
no Elemento de Despesa: 4130 - Investimentmem
Regime de Exectição Especial, Sub-elemento 07 =
Outros Serviços e Encargos, conforme Plano de
Aplicaçao aprovado pelo Ministro da Justiça..

02 (dois) anos contados a partir da data de
assinatura.

DATA DA ASSINATURA -

TERMOS DE CONTRATO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento Nacional-de Tránsito
Extrato do Terffió de Convênio DENATRAN n9 12/79, celebrado entre o Departamento " Nacional de Trânsito, o liepartamen
to de Trinsitó-do Estado do Paran& e a Prefeitura Municipal cfj
ParanaVaí/PR.
OBJETO - Cooperação técnica e financeira entre os convenentes,
para assegurara implementação , do Projeto de Aumento
da Capacidade e Segurança das Vias, que tem como obje
tiVo a segurança- de trânsito e a racionalização- do us-c7
de combustíveis.
CRÉDITO

a) Cr$ 600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros.) , à conta
dos recursos do Departamento Nacional de 'Trânsito
do Ministério da Justiça, Programa de .Traba.
lho: 2010-06305735.242 - Aumento da Capacidade da
Segurança de -Trânsito, do Orçamento Geral da Uni=•
ão, Lei Orçamentaria h9 6-597 de 19 de dezembro de
1978, publicada no Diãrio Oficial da União - Suple
mento do dia 29/12/78, à conta de cujo crédito foi
emitida a Nota de Empenho n9110/79 de 06/12 /79,
no Elemento de Despesa: 4130-Investimentos em Regi
me de Execução Especial; Sub-elemento: 47 - TranS7

sua

Brasília-DF, 20 de dezembro de 1979.

Assinaram o presente Convénio: PETRONIO PORTELLA
NUNES pelo Ministério da Justiça, EDUARDO MATTOS, PORTELLA pelo
Ministério da Educação e Cultura, REINALDO EMYGDIO DE. BARROS
Prefeitura Municipal de São Paulo, GERALDO LUIZ HORTA DE ALVA
RENGA pelo Departamento Nacional de Trânsito,
GOMES PAREIV
TE DE BARROS pela Secretaria de Ensino de 19 eZILMA
29 Graus e ROBEH
TO SALVADOR SCARINGELLA pela. Companhia de Engenharia de Trafego.

Secretaria de Planejamento da Prest.
dencia da Repalice

cas. A estimativa de custo para o aten
dinento das taferas solicitadas pela.
SEPIAN serão calculadas em cada caso,
Extrato-do-Convênio firmado em 20.12. sencb que, para aguelas que envolve79, entre a SEPIA/ORev Serviço Fe-' rem a alocação de recursos de maior
deral de Processamenbo de Dados, min vulto, serão exigidas estimativa de
a finalidade do aeoio técniCo operacasto e cronograma de deserrbolso para
cional do SERPRD a SEPIAN, objetivan- o início de sua execução. O presente
do propiciar meios de suporte para o Convênio vigorar& por três anos,a per
desenvolVimento-de tarefas especdlitir da data de sua assinatura.

1111

VIGÊNCIA - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua
publicação no Dia- rio Oficial da União:.

4 2 9 - Durante a fase de Cormalização dos
servi
ços às Entidades do SINPAS, a DATAPREV procede-rã mensalmente
ao
faturamento global dos serViços, om nome do 1APAS - Instituto de
Administração Financeira da Providencia e Assistência Social, com
base em seu Orçamento aprovado,
Art. 3 9 - O TAPAS manterá fundo financeiro des.
tinado n suprir antecipações à liquidação de faturas emitidas pela
DATAPREV, por prestação de serviçOs às Entidades do SINPAS. aj. Jair
de Oliveira Soares,

Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentoscruzeiros).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E

=mui

Departamento o:le Administração
EXTRATO:

ESPÉCIE: Contrato de "CESSÃO DE USO", celebrado entre o Ministério de Educação, e Cultura, através do Departa
mento de Administração e a Associação dos Servidores- do Ministério da Educação e Cultura.
OBJETIVO:
"CESSA() DE USO" de parte do Sub-solo do Edifício=
Sede do Ministério da Educação e Cultura, localiza
do na Esplanada dos Ministérios, Bloco "L er ,
da
área denominada "Restaurante do Ministério da Edu
cação e Cultura2, para que- a CESSIONARIA explore ou
mande explorar a- referida area, com-vigência a par
tir de 01.01.80,
PRAZO:
Indeterminado
ASSINATURA:

POJUCAM DA ROCHA CóRTES
Diretor-Geral/DA
JOSE OTTMAR GOETTER
Presidente da ASMEC

TESTEMUNHAS:

MANOEL BARROS DA COSTA

LUIZ FERNANDO PONTES FONSECA
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Geolocalização
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Lat: -30,035149
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Email verificado
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https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Relatório da Entidade

Informações Básicas
CNPJ:
Número do Processo:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica PREVIC:
Data de Cadastro:
Endereço
CEP:
Endereço:
Número:
Complemento:
Bairro:
Município:
Estado:
País:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Site:
Observações:

92.811.959/0001-25
00000.003018/8119-79
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO BANRISUL
PRIVADA
18/06/2008

90.010-000
R SIQUEIRA CAMPOS, 736
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS
BRASIL
5132109717
(51)3210-9723
FBSS@FBSS.ORG.BR
WWW.FBSS.ORG.BR
TELEFONE: (51) 3210-9700
FAX: (51) 3210-9723

Perfil da Entidade
Código:
Sigla:
Fundamentação Legal:
Tipo:
Patrocínio Predominante:
Qtd. Máx. de Diretores Executivos:
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais:
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos:
Situação:
Qualificação Quanto ao Número de Planos:
Data de Autorização:
Data de Início do Funcionamento:
Data de Encerramento:
Número do Processo de Criação:
Expediente de Comunicação de
Início de Funcionamento:
Outros Documentos disponível?
Estatuto da Entidade
Data da Aprovação:
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Estatuto disponível?
Quadro Comparativo disponível?
Análise Técnica disponível?
Tipo do Documento
Número do Documento:
Data do Documento:

15/10/2021 09:12

0011-7
BANRISUL/FBSS
LC 108 / LC 109
SOCIEDADE CIVIL
PÚBLICA MUNICIPAL
4
4
6
NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
MULTIPLANO
19/12/1979
19/12/1979
00000.003018/8119-79
Sim

26/08/2019
26/08/2019
Sim
Sim
Sim
PORTARIA PREVIC
714
26/08/2019
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Jorge Luiz Ferri Berzagui
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Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 25/11/2021 14:19:40 -03:00
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Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/BC7N3-DZ3749SEBR-NULCU

Item nº 6.4.2

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: BC7N3-DZ374-9SEBR-NULCU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 25/11/2021 11:53 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -30,035149

Long: -51,232768

Precisão: 868 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

UQjgzSdhuFHI52cnXzwKniP3/OLbG8dPaD5i13CjjjE=

SHA-256

Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 25/11/2021 14:19 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

382Fz9QJO4BXOG8Fwe/vz2H+Nt18LUuA2nev7Xi0mqc=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/BC7N3-DZ374-9SEBR-NULCU
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Item nº 6.4.3

Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

92.811.959/0001-25
0011-7
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
BANRISUL/FBSS
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
2021.0014-74
Nome do Plano:
FBPREV MULTIPATROCINADO
Sigla do Plano:
CD1
Situação do plano:
AUTORIZADO / AGUARDANDO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO
Data de Autorização:
08/07/2021
Data Inicial de Funcionamento:
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
NÃO
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
MODELO CD 06
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
ARTIGO 13 DO REGULAMENTO DO PLANO: § 2º O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, ACRESCIDO DO TETO DO RGPS,
NÃO PODERÁ EXCEDER O LIMITE QUE DISPÕE O INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Participante realiza contribuições normais?
Assistido realiza contribuições normais?
Patrocinador realiza contribuições normais?
Participante contribui para serviço passado?
Assistido contribui para serviço passado?
Patrocinador contribui para serviço passado?
Participante custeia despesas administrativas?
Assistido custeia despesas administrativas?
Patrocinador custeia despesas administrativas?
Outros Documentos disponível?
Data da Última Atualização:
08/07/2021
Responsável pela Atualização:
13625326271

SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM

Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

08/07/2021
SIM
NÃO
SIM
404
08/07/2021
PORTARIA PREVIC

Patrocinadores Atuais do
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Nenhum registro
Benefícios do Plano
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
BENEFÍCIO POR INVALIDEZ
BENEFÍCIO POR MORTE DO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO

Institutos do Plano
AUTOPATROCÍNIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE
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Informações Básicas
CNPJ:
Número do Processo:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica PREVIC:
Data de Cadastro:
Endereço
CEP:
Endereço:
Número:
Complemento:
Bairro:
Município:
Estado:
País:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Site:
Observações:

92.811.959/0001-25
00000.003018/8119-79
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDACAO BANRISUL
PRIVADA
18/06/2008

90.010-000
R SIQUEIRA CAMPOS, 736
CENTRO
PORTO ALEGRE
RS
BRASIL
5132109717
(51)3210-9723
FBSS@FBSS.ORG.BR
WWW.FBSS.ORG.BR
TELEFONE: (51) 3210-9700
FAX: (51) 3210-9723

Perfil da Entidade
Código:
Sigla:
Fundamentação Legal:
Tipo:
Patrocínio Predominante:
Qtd. Máx. de Diretores Executivos:
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais:
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos:
Situação:
Qualificação Quanto ao Número de Planos:
Data de Autorização:
Data de Início do Funcionamento:
Data de Encerramento:
Número do Processo de Criação:
Expediente de Comunicação de
Início de Funcionamento:
Outros Documentos disponível?
Estatuto da Entidade
Data da Aprovação:
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Estatuto disponível?
Quadro Comparativo disponível?
Análise Técnica disponível?
Tipo do Documento
Número do Documento:
Data do Documento:
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Seção 1

ISSN 1677-7042

Art. 1º Aprovar o convênio de adesão do Município de Louveira - SP, CNPJ nº
46.363.933/0001-44, na condição de patrocinador do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI,
CNPB nº 2018.0018-92, e a entidade Fundação de Previdência Complementar do Estado de
São Paulo - SP-PREVCOM.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Os dispositivos de transposição de fronteira utilizados em veículos com
características rodoviárias, abrangidos pela regulamentação ora aprovada, estarão sujeitos
ao regime de licenciamento de importação não automático, devendo o importador obter
anuência junto ao Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 18, de 14 de janeiro de
2016, observado o prazo fixado no art. 13 desta Portaria.
Parágrafo único. A data de embarque das mercadorias no país de origem será
considerada para efeitos de cumprimento do prazo fixado no art. 13.
Art. 8º Os dispositivos de transposição de fronteira utilizados em veículos com
características rodoviárias, objetos deste Regulamento, estarão sujeitos, em todo o
território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades
de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.
Art. 9º Constituirá infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta
Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.
Art. 10. Não se aplica o Anexo II (Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Dispositivos de Transposição de Fronteira) às ações de fiscalização (acompanhamento
no mercado), aplicando-se a elas normativos próprios.
§ 1º Metodologias e amostragens para a certificação prevista no Anexo II
podem ser utilizadas como base para a fiscalização (acompanhamento no mercado).
§ 2º As unidades de dispositivos de transposição de fronteira, importadas,
distribuídas e comercializadas em território nacional deverão atender, integralmente, ao
Regulamento ora aprovado.
§ 3º O fornecedor detentor do registro será responsável por repor as amostras
do produto, eventualmente retiradas do mercado pelo Inmetro ou pelos Órgãos
Delegados conveniados ao Inmetro, para fins de acompanhamento no mercado.
§ 4º O fornecedor detentor do registro que tiver amostras submetidas ao
acompanhamento no mercado deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as
informações requeridas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 11. Caso sejam identificadas irregularidades nos produtos durante as ações
de vigilância de mercado, o Inmetro notificará o fornecedor detentor do registro,
determinando a necessidade de providências e respectivos prazos.
Parágrafo único. A notificação mencionada no caput não possui relação com o
processo administrativo decorrente da irregularidade constatada e não interferirá na
aplicação de penalidades.
Art. 12. Caso as irregularidades identificadas durante as ações de vigilância de
mercado ofereçam riscos potenciais ao meio ambiente, à saúde, ou à segurança do
usuário final, o fornecedor detentor do registro será obrigado a adotar todas as medidas
necessárias para minimizar a ocorrência de acidentes.
Parágrafo único. O Inmetro informará o fato aos órgãos competentes de
defesa do consumidor.
Art. 13. A partir de 12 (doze) meses, contados da data de publicação desta
Portaria, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar ou importar, para o
mercado nacional, somente dispositivos de transposição de fronteira utilizados em
veículos com características rodoviárias em conformidade com as disposições contidas
nesta Portaria.
Parágrafo único. A partir de 06 (seis) meses, contados do término do prazo
fixado no caput, os fabricantes nacionais e importadores deverão comercializar para o
mercado nacional, somente dispositivos de transposição de fronteira em conformidade
com as disposições contidas nesta Portaria.
Art. 14. Os fornecedores de dispositivos de transposição de fronteira, cujos
memoriais descritivos foram considerados tecnicamente viáveis e aprovados pelo Inmetro,
certificados com base no cumprimento dos requisitos de segurança, acessibilidade e
operacionalidade, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do art. 10 da Portaria
Inmetro nº 151, de 2016, deverão se adequar ao Regulamento ora aprovado, até o prazo
estabelecido no art. 13 desta Portaria, independentemente da validade do certificado e
registro anteriormente concedidos.
Art. 15. Mesmo durante os prazos de adequação estabelecidos, os fabricantes
nacionais e importadores permanecerão responsáveis pela segurança dos dispositivos de
transposição de fronteira disponibilizados no mercado nacional e responderão por
qualquer acidente ou incidente com o usuário, em função dos riscos oferecidos pelo
produto.
Parágrafo único. A responsabilidade descrita no caput não terminará e nem
será transferida para o Organismo de Certificação de Produtos - OCP ou para o Inmetro,
em qualquer hipótese, com o vencimento do prazo descrito no art. 13 desta Portaria.
Art. 16. Ficam revogados, no prazo previsto no art. 13 desta Portaria, o art. 5º
da Portaria Inmetro nº 269, de 2015, o art. 10 da Portaria Inmetro nº 151, de 2016 e o
art. 4º da Portaria Inmetro nº 205, de 2017.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

PORTARIA Nº 748, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.002740/2019-45, resolve:
Art. 1º Aprovar o 1º termo aditivo ao convênio de adesão da ABRAPP Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, CNPJ nº
50.258.623/0001-37, na condição de instituidora do Plano Setorial Familinvest, CNPB nº
2019.0002-29, e a entidade FUNDAÇÃO CESP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 750, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.004674/2019-48, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão da empresa Mercedes-Benz Cars & Vans
Brasil - Industria e Comércio de Veículos Ltda., CNPJ nº 31.715.616/0001-72, na condição
de patrocinadora do Plano de Aposentadoria MBPREV - CNPB nº 2002.0018-4, e a entidade
Mercedes-Benz Previdência Complementar.
CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 751, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e o inciso I do art.
18 da Instrução Previc nº 05, de 3 de setembro de 2018, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.003516/2019-71, resolve:
Art. 1º Aprovar, com vigência a partir da emissão do protocolo pelo sistema
informatizado da Previc, o convênio de adesão da empresa Jundu Nordeste Mineração
Ltda., CNPJ nº 20.332.852/0001-93, na condição de patrocinadora do Plano de Previdência
Complementar São Bernardo - CNPB nº 1980.0007-19, e a entidade São Bernardo
Previdência Privada.
CARLOS MARNE DIAS ALVES

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA Nº 1/2019/SUSEP
Assunto: Seguro Automóvel - utilização de peças nos
sinistros de danos parciais.
ÀS SOCIEDADES SUPERVISIONADAS PELA SUSEP
Senhor Diretor de relações com a SUSEP,
Trata-se de esclarecimento ao mercado segurador acerca da utilização de peças
nos sinistros de danos parciais dos seguros de automóveis.
Após parecer jurídico nº 00104/2019/COAFIPFE-SUSEP-SEDE/PGF/AGU, está
claro para a Susep que não há impedimento regulatório à utilização de peças novas,
originais ou não, nacionais ou importadas, ou mesmo usadas no âmbito da Lei n.º
12.977/2014.
O art. 21 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece que
o consumidor pode autorizar a utilização de peças que mantenham as especificações
técnicas do fabricante[1]. A Susep ratifica este entendimento e solicita às seguradoras que
especifiquem sempre o tipo de peça a ser utilizada nos reparos relacionados aos sinistros
de danos parciais dos seguros de automóveis.
Nesse sentido e com o objetivo de ampliar a concorrência no mercado de
seguro de automóveis, apresentamos os esclarecimentos abaixo:
1. É autorizada a utilização de peças novas, originais ou não, nacionais ou
importadas.
2. É autorizada a utilização de peças usadas, observadas as disposições da Lei
n.º 12.977/2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos
automotores terrestres.
3. Em todos os casos a informação deve estar clara para o consumidor na
proposta de seguro e nas condições contratuais. Deve ficar claro em quais componentes
poderão ser utilizados os diferentes tipos de peças.
Por
fim,
faz-se
referência
ao
Ofício
Eletrônico
nº
9/2019/SUSEP/DIR2/CGCOM/COPAT, de 07/06/2019, cujo teor perde efeito.
Atenciosamente,

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA Nº 186, DE 22 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b",
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Cronotacógrafos
aprovado pela Portaria Inmetro nº 201, de 2 de dezembro de 2004;
E considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.006748/2019-79 e do sistema Orquestra nº 1450357, resolve:
Aprovar os modelos diário de 125 km/h e semanal de 125km/h, e diário de 180
km/h e semanal de 180 km/h, de Disco Diagrama, marca VDP, de acordo com as condições
de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO
PORTARIA Nº 714, DE 8 DE AGOSTO DE 2019

SOLANGE PAIVA VIEIRA
Superintendente da Susep

O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22,
inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001936/2019-12,
resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da entidade Fundação
Banrisul de Seguridade Social, nos termos do supracitado processo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 7.456, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 37 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de
novembro de 1966, considerando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar n. 126, de
15 de janeiro de 2007, com base no artigo 40 do Anexo I da Resolução CNSP n. 330, de
9 de dezembro de 2015 e o que consta do Processo Susep 15414.606625/2019-11,
resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a PORTARIA SUSEP nº 7417, de 23 de julho de 2019,
na qual houve a suspensão da autorização de funcionamento da corretora de resseguros
concedida a ARX-RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA., CNPJ n. 09.656.599/0001-90, com
sede social na cidade de São Paulo - SP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS MARNE DIAS ALVES
PORTARIA Nº 730, DE 14 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE LICENCIAMENTO SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I,
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as
manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.004847/2019-28, resolve:

SOLANGE PAIVA VIEIRA
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL

Ao
Grupo de Trabalho
Ref. Processo seletivo edital nº 001/2021

Declaramos para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo
Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais
vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos
municipais de Pato Branco:


que lemos atentamente a Lei Municipal nº 5825, de 18 de outubro de 2021, que instituiu o
Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Pato Branco, bem como
no Edital nº 001/2021,



e que, caso seja selecionada, adequará o Regulamento do Plano de Benefícios a ser
oferecido, de forma a possuir todos os requisitos legais estabelecidos, incluindo neste os
parâmetros de contribuições dos servidores com remunerações abaixo e acima do teto do
RGPS/INSS, em especial o item 5.5.5, do Edital nº 001/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 30 de novembro de 2021.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
DO PROCESSO SELETIVO N.º 01/2021

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo Nº 01/2021

Prezados Senhores,
A FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL domiciliada / estabelecida na cidade de
Porto Alegre/RS, no estado do Rio Grande do Sul, à Rua Siqueira Campos, 736, vem por meio
desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores efetivos
do Município de Pato Branco PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos
inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

1 - ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
A - EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE

I
MARQUE
A
OPÇÃO

X

Rentabilidade últimos 12 meses

PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA
RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES período compreendido entre 01/10/2020 à 30/09/2021

PONTUAÇÃO

Até 2,00%

0

De 2,01% a 5,00%

1

De 5,01% a 8,00%

2

De 8,01% a 11,00%

3

Acima de 11,01%

4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade.
2. Enviar documentos comprobatórios.
Resposta: A rentabilidade acumulada referente ao período de 12 meses (01/10/2020 à
30/09/2021) dos planos de benefícios oferecidos pela Entidade é 7,35%.
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Item n.º: 6.5

obrigatórios enviados à PREVIC, na extensão .XML (obrigatória para encaminhamento dos
mesmos à Superintendência), onde sinalizamos em amarelo os anos, os códigos dos planos e
os percentuais das rentabilidades individuais de cada plano, assim como os respectivos
protocolos de recebimento dos relatórios por parte do órgão fiscalizador (anexos 01 a 06).
Referente a Rentabilidade do ano de 2021, até setembro, não há comprovação via relatórios
enviados à PREVIC pois o órgão exige informações anuais.

II
MARQUE
A OPÇÃO

X

Rentabilidade últimos 24 meses

PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA
ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA
NOS ÚLTIMOS 24 MESES - período
compreendido entre 01/10/2019 à 30/09/2021

PONTUAÇÃO

Até 6%

0

De 6,01% a 10,00%

1

De 10,01% a 15,00%

2

De 15,01% a 20,00%

3

Acima de 20,01%

4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade.
2. Enviar documentos comprobatórios.
Resposta: A rentabilidade acumulada referente ao período de 24 meses (01/10/2019 à
30/09/2021) dos planos de benefícios oferecidos pela Entidade é 11,29%.
A comprovação dos anos de 2019 e 2020 se dá por meio da apresentação dos relatórios
obrigatórios enviados à PREVIC, na extensão .XML (obrigatória para encaminhamento dos
mesmos à Superintendência), onde sinalizamos em amarelo os anos, os códigos dos planos e
os percentuais das rentabilidades individuais de cada plano, assim como os respectivos
protocolos de recebimento dos relatórios por parte do órgão fiscalizador (anexos 01 a 06).
Referente a Rentabilidade do ano de 2021, até setembro, não há comprovação via relatórios
enviados à PREVIC pois o órgão exige informações anuais.
III
MARQUE A
OPÇÃO

X

Rentabilidade últimos 60 meses

PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA
ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA PONTUAÇÃO
NOS ÚLTIMOS 60 MESES - período
compreendido entre 01/10/2016 à 30/09/2021
Até 10,00%

0

De 10,01% a 15,00%

1

De 15,01% a 20,00%

2

De 20,01% a 25,00%

3

Acima de 25,01%

4

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/BMP3N-CKLJYQQQHT-RG3VJ

A comprovação do ano de 2020 se dá por meio da apresentação dos relatórios

2. Enviar documentos comprobatórios anexo.
Resposta: A rentabilidade acumulada referente ao período de 60 meses (01/10/2016 à
30/09/2021) dos planos de benefícios oferecidos pela Entidade é 58,15%.
A comprovação dos anos de 2016 a 2020 se dá por meio da apresentação dos relatórios
obrigatórios enviados à PREVIC, na extensão .XML (obrigatória para encaminhamento dos
mesmos à Superintendência), onde sinalizamos em amarelo os anos, os códigos dos planos e
os percentuais das rentabilidades individuais de cada plano, assim como os respectivos
protocolos de recebimento dos relatórios por parte do órgão fiscalizador (anexos 01 a 06).
Referente a Rentabilidade do ano de 2021, até setembro, não há comprovação via relatórios
enviados à PREVIC pois o órgão exige informações anuais.
IV Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Ativo (recursos administrados)
PONTUAÇÃO
0,5

Até 100 milhões de reais

X

De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais

1

De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais

2

De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais

3

Acima de 15 bilhões e um centavo de reais

4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.
Resposta: O Ativo da EFPC em 31/12/2020 é R$ 5.751.987.717,00.
O Ativo Total da EFPC está disponível no Relatório Anual de Informações - RAI da
Fundação Banrisul de Seguridade Social - https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai - Vide
Ata Notarial (anexo 07).
V Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020
MARQUE
A OPÇÃO Nº de Participantes Ativos
PONTUAÇÃO
Até 1.000

X

0,5

De 1.001 a 2.500

1

De 2.501 a 5.000

2

De 5.001 a 15.000

3

Acima de 15.001

4

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade.
2. Enviar documentos comprobatórios.
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1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade.

As informações acima estão disponíveis no Relatório Anual de Informações - RAI da
Fundação

Banrisul

de

Seguridade

Social,

dos

respectivos

anos

https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai - Vide Ata Notarial (anexo 07).

1 - ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA
B - GOVERNANÇA
I

Experiência da diretoria executiva

Tempo de experiência/atuação em previdência complementar - em anos inteiros
Informar em anos inteiros
Sequencia
Nome dos membros
(desprezar a fração)
1
Jorge Luiz Ferri Berzagui - Diretor-Presidente
14 anos
2

Álvaro de Borba Kafruni - Diretor Financeiro

10 anos

3

Rossana Friderichs Luzzi - Diretora de Previdência

10 anos

4

Sérgio Luiz Scarpato - Diretor Administrativo

8 anos

5
6
MÉDIA (soma total dos anos inteiros divididos por 6)

6 anos
Tempo (no cômputo será considerada a pontuação média dos membros)
MARQUE
PONTUAÇÃO
Anos de experiência comprovada (média obtida)
A OPÇÃO
1
0 a 5 anos
X

5 anos e 1 dia a 10 anos

2

10 anos e 1 dia a 15 anos

3

15 anos e 1 dia a 20 anos

4

Acima de 20 anos e 1 dia

5

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na coluna em
números inteiros, desprezando a fração.
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6).
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da entidade,
com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais.
Resposta:
Jorge Luiz Ferri Berzagui: Diretor-Presidente
Total de Experiência em EFPC: 14 anos e 5 meses e 11 dias.
Conselho de Curadores Suplente:
De 22/12/1999 a 03/06/2001 -1 ano, 5 meses e 12 dias;
Conselho de Curadores - Presidente:
De 04/06/2001 a 07/10/2001 -4 meses e 3 dias;
Diretoria Executiva - Diretor-Presidente:
De 08/10/2001 a 26/11/2003 - 2 anos, 1 mês e 18 dias;
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Resposta: A Quantidade de participantes ativos da EFPC em 31/12/2020 é 17.568.

Álvaro de Borba Kafruni: Diretor Financeiro
Total de Experiência em EFPC: 10 anos e 6 meses e 9 dias.
Diretoria Executiva:
De 04/05/2011 a 17/06/2015 - 4 anos, 1 mês e 13 dias;
De 18/06/2015 a 18/06/2019 - 4 anos;
De 19/06/2019 até o momento - 2 anos e 4 meses e 24 dias (até 12/11/2021).
Rossana Friderichs Luzzi: Diretora de Previdência
Total de Experiência em EFPC: 10 anos e 5 meses e 24 dias.
Conselho Deliberativo Titular:
De 04/05/2011 a 11/11/2013 - 2 anos, 6 meses e 7 dias;
De 12/11/2013 a 08/01/2018 - 4 anos, 1 mês e 27 dias;
Conselho Fiscal Suplente:
De 09/01/2018 a 17/06/2019 - 1 ano, 5 meses e 8 dias;
Diretoria Executiva:
De 02/07/2019 até o momento - 2 anos e 4 meses e 10 dias (até 12/11/2021).
Sérgio Luiz Scarpato: Diretor Administrativo
Total de Experiência em EFPC: 7 anos e 11 meses e 28 dias.
Conselho Deliberativo Titular:
De 12/11/2013 a 16/06/2015 - 1 ano, 7 meses e 04 dias;
Diretoria Executiva:
De 18/06/2015 a 18/06/2019 - 4 anos;
De 19/06/2019 até o momento - 2 anos e 4 meses e 24 dias (até 12/11/2021).
A comprovação do tempo de experiência da Diretoria Executiva se dá através da Ata
Notarial (anexo 08) contendo as respectivas Atas e Termos de Posse e Organograma (anexo
09).
II
MARQUE
A OPÇÃO Tempo

X

Experiência da EFPC
PONTUAÇÃO

0 a 5 anos

1

5 anos e 1 dia a 10 anos

2

10 anos e 1 dia a 15 anos

3

15 anos e 1 dia a 20 anos

4

Acima de 20 anos e 1 dia

5

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade.
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo.
A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do CNPJ,
e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais. Deverá ficar
devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade fechada de previdência
complementar.
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De 04/05/2011 a 17/06/2015 - 4 anos, 1 mês e 13 dias;
De 18/06/2015 a 18/06/2019 - 4 anos;
De 19/06/2019 até o momento - 2 anos e 4 meses e 24 dias (até 12/11/2021).

2 - ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA
Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de administração
e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as reservas financeiras dos
participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado sobre as contribuições
previdenciárias. Os valores apresentados nesta proposta devem ser expressos em percentual,
com duas casas decimais.
Taxa de administração: 0,50% a.a.
I Taxa de administração
MARQUE
A OPÇÃO Taxa em percentual

X

PONTUAÇÃO

De 0,81% a 1%

0

De 0,61% a 0,80%

3

De 0,41% a 0,60%

7

De 0,21% a 0,40%

11

De 0,00% a 0,20%

15

1) Informar a taxa de administração.
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
Comprovação: Informação disponível em
https://www.fbss.org.br/dados/docs/Perguntas_e_Respostas_v2.pdf, conforme Ata Notarial
(anexo 12).

Taxa de carregamento: 0,00%.
MARQUE II Taxa de carregamento
A OPÇÃO Taxa em percentual

PONTUAÇÃO

De 7,01% a 9%

0

De 5,01% a 7%

3

De 3,01% a 5%

6

De 1,01% a 3%

9

De 0,5% a 1,00%

12

De 0,00% a 0,49%

15

X

1) Informar a taxa de carregamento.
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
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Resposta: 56 anos e 10 meses e 11 dias. Comprovada através do CADPREVIC Início PB I
(anexo 10) e CNPJ (anexo 11).

https://www.fbss.org.br/dados/docs/EBOOK_GUIA_FBSS_PARA_ENTES%20FEDERATIVOS_
FINAL.pdf, conforme Ata Notarial (anexo 12).

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação
ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020.
Resposta: 0,40%

MARQUE A
OPÇÃO

X

III

Percentual de despesas Administrativas em relação
ao total de ativo
PONTUAÇÃO
Taxa em percentual
Acima de 1,5%

0

De 1% a 1,49%

2,5

De 0,50% a 0,99%

5

De 0,20% a 0,49%

7,5

Menor que 0,19%

10

1) Informar o percentual obtido.
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
Comprovação: Despesas Administrativas (Saldo Acumulado): R$ 22.929.378,00 e Ativo Total:
R$ 5.751.987.717,00. Realizado: 0,40%. As informações estão disponíveis no Relatório Anual
de

Informações

-

RAI

da

Fundação

Banrisul

de

Seguridade

Social

de

2020

-

https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai - Vide Ata Notarial (anexo 07).

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao
número participante/assistidos em 31/12/2020
Resposta: R$ 1.305,18
MARQUE
A OPÇÃO

IV Valor de despesas administrativas em relação ao
número de participantes
Em valor
Acima de R$ 2.500
De R$ 2.000 a 2.499

X

PONTUAÇÃO
0
2,5

De 1.500 a 1.999

5

De 1.000 a 1.499

7,5

Menor que 1.000

10

1) Informar o valor obtido.
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
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Comprovação: Informação disponível em

Comprovação: Despesas Administrativas Acumuladas: R$ 22.929.378,00. Total População:
17.568. Realizado: R$ 1.305,18. As informações estão disponíveis no Relatório Anual de
Informações

-

RAI

da

Fundação

Banrisul

de

Seguridade

Social

de

2020

-

https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai - Vide Ata Notarial (anexo 07).

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de
antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador
R$ 0,00
MARQUE
A OPÇÃO Necessidade
X

V Necessidade de aporte
PONTUAÇÃO

Sim

0

Não

10

1) Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer.
2) Informar a forma do aporte, caso ocorra.
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
4) Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital.
Comprovação: Não há necessidade de aporte inicial pelo Patrocinador, conforme Declaração
(anexo 13).

3 - PLANO DE BENEFÍCIOS
A - SUPORTE PARA IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO
Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do
público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes:

De segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.


Atendimento Telefônico: (51) 3210 9975



DDG: 0800 541 2614



Equipes volantes de Programas Institucionais



Multicanal WhatsApp: (51) 3210-9975



Atendimento Eletrônico via e-mail fbatende@fbss.org.br



Site www.fbss.org.br: Contato/Fale conosco



Atendimento por Correspondência



Atendimento Presencial na Sede da FBSS



Plataforma digital (aplicativo próprio) - será lançado até o final do ano de 2021.
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3) Enviar documentos comprobatórios.

Quantidade: 9 canais e recursos ofertados para implantação do plano.
MARQUE
A OPÇÃO

X

I

Canais e recursos ofertados para implantação do plano

Quantidade

PONTUAÇÃO

0

0

De 1 a 5

1

Acima de 5

2

1) Listar os canais e recursos ofertados.
2) Informar a quantidade de canais e recursos ofertados.
3) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
4) Enviar documentos comprobatórios.
Comprovação: A informação pode ser verificada através da Declaração (anexo 14).
São os CANAIS:




Site www.fbss.org.br
Plataforma https://educar.fbss.org.br/
Eventos pelo Google Meet

São os RECURSOS:







Encontro entre Gestores / Dirigentes da Fundação e Prefeituras
Informativo FB-Atualidades
Programa de Preparação para a Aposentadoria
Cursos, Palestras, encontros virtuais
Publicações, e-mail, SMS
Clipping diário ou semanal

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar as
ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC;

MARQUE
A OPÇÃO
X
X

II Canais e recursos ofertados para execução do plano
PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não contínuos (ex.: cartilhas, cursos e palestras
esporádicas).
Com duração continuada (ex.: consultorias ou
ciclos programados de educação).

PONTUAÇÃO
(cumulativos)
0,5
1,5
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Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (Identidade Visual,
Plataforma Digital, Material impresso, treinamentos palestras, canal de suporte, equipe dedicada
etc).

2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade, podendo ser
cumulativos.
3) Enviar documentos comprobatórios.
Comprovação: A informação pode ser verificada através da Declaração (anexo 14).
Com duração continuada (ex.: consultorias ou ciclos programados de educação):


Fundação até Você: Trata-se de ação voltada ao estímulo do relacionamento pela
aproximação, proporcionando o esclarecimento de dúvidas, salientando a importância
da participação e interação, com foco nos aposentados e pensionistas com idade
superior a 85 anos e que eventualmente ofereçam dificuldade de locomoção, além de
participantes em gozo do benefício de auxílio-doença.



Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA): O PPA, direcionado aos
participantes em atividade vinculados aos planos de benefícios administrados pela
Entidade, está inserido nas ações de Educação Financeira e Previdenciária, conforme
diretrizes estabelecidas pela Previc. Tem por objetivo oferecer a ambientação necessária
à compreensão plena dos fatos relacionados à aproximação da aposentadoria através
de uma análise real dos sentimentos, abordando aspectos sociais, físicos, psicológicos
e comportamentais, agregando novas informações relacionadas aos planos
previdenciários, além de abordagens voltadas à gestão financeira e esclarecimentos
jurídicos.



FB-Atualidades: Informativo online, sem limite de páginas. É disponibilizado no site
www.fbss.org.br (sem restrição de acesso) e enviado eletronicamente para todos
Participantes com cadastro atualizado. O conteúdo contempla as diretrizes institucionais,
produtos, serviços, publicidade institucional, orientações aos participantes e uma página
dedicada aos conteúdos voltados ao fomento da educação financeira e previdenciária.



Relatório Anual de Informações (RAI): Instrumento destinado a divulgar os resultados da
Instituição com ênfase para os planos de benefícios. Presta-se também a fortalecer a
cultura previdenciária dos participantes na medida em que remete a materiais de apoio
para melhor entendimento e reforço.



FB-Atende: Profissionais tecnicamente orientados facilitam os processos do dia a dia,
garantem um atendimento personalizado e o esclarecimento de dúvidas relacionadas
aos planos de benefícios, alternativas de rentabilidade pelo aumento da contribuição ou
na contratação de empréstimos, reforços na comunicação, atualização cadastral, entre
outras comodidades.



Plataforma EDUCAR: No site https://educar.fbss.org.br a plataforma oferece conteúdo
diversificado e disponível à navegação por todos os públicos sem restrições de acesso.
São vídeos, artigos, sugestões de leitura, cursos em EAD, APP’s gratuitos, links de
conteúdo, jogos e simuladores, cartilhas, guias e quadrinhos relacionados à gestão
previdenciária, os planos de benefícios administrados pela FBSS, além de matérias
extraídas de jornais e revistas com o objetivo de ampliar o conhecimento nos setores da
economia, finanças, previdência e comportamento, entre outros assuntos de interesse.

Esse documento foi assinado por Jorge Luiz Ferri Berzagui e Rossana Friderichs Luzzi. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/BMP3N-CKLJYQQQHT-RG3VJ

1) Listar os canais, recursos e ações ofertados.



Programa Integração: Seguindo o trabalho de atendimento personalizado aos
empregados dos Patrocinadores, a Fundação Banrisul, através de sua Gerência de
Relacionamento, participa de encontros de recepção para os novos funcionários dos
Patrocinadores. A iniciativa conjunta com os Recursos Humanos dos Patrocinadores
oportuniza a apresentação da Fundação Banrisul; o esclarecimento de dúvidas sobre a
Previdência Oficial e Complementar; planos administrados pela Entidade e estímulo à
adesão; benefícios, garantias e expectativas futuras. Da mesma forma que o FBItinerante, o Programa Integração poderá ser adaptado às necessidades das Prefeituras
que vierem a aderir ao Plano FBPREV Multipatrocinado.



Campanhas Institucionais: Difundir as características e vantagens dos planos
previdenciários para aumentar o número de participantes da Fundação Banrisul. A
Instituição utiliza cartazes, SMS, e-mail marketing, folders, flyers e banners como meios
de divulgação dos planos.



Palestras, cursos e visitas técnicas: Desenvolvidas para atender a demandas
específicas, os profissionais da Fundação Banrisul realizam palestras, cursos e visitas
técnicas esclarecendo sobre diversos temas relacionados à Entidade, seus produtos e
serviços.

3 - PLANO DE BENEFÍCIOS

B - BENEFÍCIOS DE RISCO
Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano

MARQUE
A OPÇÃO

X

I

Quantidade de benefícios de riscos
oferecidos
Nenhum benefício

PONTUAÇÃO
0

De 1 a 2 benefícios

1

Mais de 2 benefícios

2

1) Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano.
2) Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade.
3) Enviar documentos comprobatórios.
Resposta: Morte, Invalidez e Risco de Cobertura por Sobrevivência (3 benefícios). Informação
constante no Regulamento do Plano de Benefícios, art. 25, § único e art. 29 e 30, disponível em
https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_e
ntes.pdf - Vide Ata Notarial (anexo 12).
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Não contínuos (ex.: cartilhas, cursos e palestras esporádicas):

MARQUE
A OPÇÃO

I

Política de Investimentos da EFPC

Disponibiliza?
X

PONTUAÇÃO

Sim

2

Não

0

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios
Resposta: Política de Investimentos: de acordo com a legislação, cada plano possui sua Política
de Investimentos, aderentes a sua massa. A Política de Investimentos do Plano CD oferecido
aos Entes Federativos pode ser consultada no anexo 15.
MARQUE
A OPÇÃO
X

II

APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE
INVESTIMENTO DA EFPC
Disponibiliza?
PONTUAÇÃO
Sim

2

Não

0

1.

Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

2.

Enviar documentos comprobatórios

Resposta: A Carteira Aberta de Investimento da EFPC pode ser consultada no anexo 16.

DADOS DA PROPONENTE:
NOME:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONES:
E-MAIL:
VALIDADE DA PROPOSTA:

Fundação Banrisul de Seguridade Social
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
92.811.959/0001-25
Rua Siqueira Campos, 736, Porto Alegre - RS CEP 90010-000
(51) 99963.9647 e (51) 3210.9717
fbss@fbss.org.br
30-06-2022

Porto Alegre, 29 de novembro de 2021.
Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 29/11/2021 12:45:12 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 29/11/2021 17:04:16 -03:00

Jorge Luiz Ferri Berzagui,

Rossana Friderichs Luzzi,

Diretor-Presidente.

Diretora de Previdência.
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4 - ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: BMP3N-CKLJY-QQQHT-RG3VJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 29/11/2021 12:45 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

179.165.182.159

Lat: -30,029187

Long: -51,234492

Precisão: 16 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

i/h9UuYXSPXDvtWzTrLKb6w70KA7c3k7OWKBp9XlcAU=

SHA-256

Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 29/11/2021 17:04 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

U8JkoiXWd52LsTnFlqOTiAfQ+/ERKqetSVlkgFM8GJE=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/BMP3N-CKLJY-QQQHT-RG3VJ
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BD1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>1979004765</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.59</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>99.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>27.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>13.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.97</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Anexo 01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.82</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.09</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.06</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>11.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>17.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>7.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>152.95</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-2.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.75</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>4.34</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.01</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>227.13</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>98.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>7.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.40</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.88</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.29</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>239.93</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.64</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>26.12</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>23.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.07</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:03 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>31.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

xzAb20H319NNAErAIOxx0SOpJr0VsU7sxjCpwiVO2ao=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603880
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BS1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002165</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>6.84</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>75.62</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.69</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>9.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>5.09</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Anexo 02

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.56</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>70.11</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>8.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.13</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>37.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-1.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>13.36</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.48</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.50</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.55</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>150.63</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.31</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>17.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.06</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.05</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.14</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:50 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>50.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

KUYO0KJha1CyPHQ/YcyhEvp2Uea1BvK7TaYgZbztiSU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603881
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2009001338</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.50</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>58.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>16.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.55</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.71</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.83</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>27.49</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>19.52</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>3.02</participacao>
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Anexo 03

CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:48:57 -03:00
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>3.54</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>40.93</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.27</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>3.32</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
Assinado eletronicamente por:
<txoperacao>0.00</txoperacao>
Paulo Ricardo Borges

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>66.13</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.25</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>55.36</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>14.99</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>138.29</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.29</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>36.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
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<valorrentabilidade>-2.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-48.68</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-0.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-49.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-7.92</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.35</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.12</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>9.11</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>20.49</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>9.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.22</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>147.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>15.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>19.10</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>20.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.84</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
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<valorrentabilidade>28.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>51.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>
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Código de validação: 6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:48 - Assinado
eletronicamente
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189.6.202.194
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Autenticação
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Email verificado
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SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
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.
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Dados do Arquivo Processado:
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Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603882
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.zip
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Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado
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SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV2</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002238</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.58</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>71.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.79</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>12.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>31.03</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>29.69</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>13.17</participacao>
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>4.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>16.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.70</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>1.60</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
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</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.38</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>67.43</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.32</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>36.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>31.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.07</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
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<valorrentabilidade>-0.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-31.64</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>1.40</previsaodealocacao>
<limitemaximo>5.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.72</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>166.07</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>18.46</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>22.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:49:39 -03:00
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<valorrentabilidade>31.40</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:49 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

3tziKit/bp8FwQUFPkvwSpEwutQnRS6LR+BeZJwupE4=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV2_20211231_20210215170329_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603884
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV2_20211231_20210215170329_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV3</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2018002147</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.97</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>10.05</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>11.04</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>31.53</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>27.76</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

Anexo 05

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>8.21</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>14.98</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.48</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>4.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>2.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.06</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.42</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.87</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>17.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<valorrentabilidade>-2.52</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>10.21</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>7.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>5.14</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.94</previsaodealocacao>
<limitemaximo>7.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>36.53</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>29.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.65</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>32.86</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>9.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.09</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-0.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:50:48 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-0.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:50 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

ED06zQmsiJWch+2kBtYIPOIR3QPFuZho1mRAoE7jAlg=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603890
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021PGA</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>9970000000</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>2.85</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>49.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>14.17</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>40.53</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>16.04</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>0.00</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

Anexo 06

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>2.14</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>41.29</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>85.17</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.73</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>47.96</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>13.96</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<valorrentabilidade>10.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>6.90</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.32</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>123.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.91</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>23.56</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>1.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>39.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.30</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>12.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:51:45 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.78</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>
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Anexo 07

REPOBLICA FEDERATIVA do BRASIL
•L

FOLHA N” 083

LIVRO N°
10-A
DE ATAS NOTARIAIS

Anexo 08

TRASLADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO

5“ TABELIONATO DE NOTAS

NUl-iEKO GERAL; 00248 2
Ficha
(28)

n°

J174730.

NUMERO DE ORDEM; 02U

ATA NOTARIAL.

Aos

vinte

e

oito

dias do mes de setembro do ano de dois mil e

vinte

e

um

MANICA,

(2.021),

Tabeliao

perante

do

5°

do

Sul,

TECHEMAYER,

a

SERGIO

Tabelionato

cidade de Porto Alegre,
Grande,

mim,

capital

pedido

brasileiro,

de

do

de

AFONSO

Notas

Estado

MARCUS

da

do

Rio

VINICIUS

filho de Odir Techemayer e

de Risolda Mafalda Techemayer, advogado, portador da
carteira de identidade RG n° 8003846568, inscrito no
CPF/MF

sob n°

400.445.050-00,

casado,

residente

to.
a,.*

e
rtj a

domiciliado

na

Rua

Ramiro

Barcelos,

n°

488,

apartamento 302, bairro Floresta, nesta Capital, com
enderego

marcus.techemayer^fbss.orq.hr,

eletronico

firraando

(assinando)

por

escrito

presente

a

escritura publics, ficou constatado o seguinte fato:
Compareceu o

solicitante

a

este

5°

Tabelionato de

Notas no dia 24 de setembro de 2021, as 10:00 horas,
portando consigo dezenove (19)
seguem:

1)

documentos,

os quais

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de

Notas de Porto Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos
22

de

dezembro

de

1999

da

Fundagao

Banrisul

de

Seguridade Social CJtnagens 1 e 2 - Vide 0R Code); 2)
pelo

2°

Tabelionato de Notas

de

do TERMO

DE

POSSE,

de

copia autenticada
Porto Alegre
junho

de

Social

2001

da

(Imagem

autenticada

Fundagao

3

pelo

2°

2001

da

Fundagao

Banrisul

Vide

QR

de

04

Seguridade

Code);

3)

Tabelionato de Notas

Alegre do TERMO DE POSSE,
de

datado aos

de

copia
Porto

datado aos 08 de outubro

Banrisul

de

Seguridade

Social

(Imagem 4 - Vide QR Code); 4) copia autenticada pelo
2° Tabelionato de Notas de Porto Alegre do TERMO DE
POSSE, datado aos 08 de outubro de 2001 da Fundagao
Banrisul de Seguridade Social

(Imagens 5 e 6 - Vide

QR Code); 5)

copia autenticada pelo 2°

Tabelionato

de

de

Porto

REUNIAO

DO

DE

CURADORES

BANRISUL

DE

Notas

CONSELHO
SEGURIDADE

SOCIAL,

Alegre
DA

ralizada

da

ATA

DE

FUNDAQAO
aos

03

SERVigO NOTARIAL MANICA
Fone/FaK:(0..51) 2121.S200
Rua Siqueira Campos. iTos • 1189 - Porto Alegre • RS
www.lGbelionatomanica com.Dr

de

outubro

de

US
O

w

i

I •»■“

I ►: •
T\

»•

t ■

[%' ■'

u.

2u01

(Imogens

7

a

10

Vide QR

Code);

6)

copia

autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de Porto
Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos 26 de novembro
de 1999 da FundagSo Banrisul de Seguridade Social
(Imagens

11

12

e

Vide

QR

Code);

7)

copia

autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de Porto
Alegre da ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE CURADORES DA
FUNDAQAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, ralizada aos
2 3 de novembro de 1999

Code); 8)

(Imagens 13 a 16 - Vide QR

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de

Notas de Porto Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos
04

de

maio

de

2011

Seguridade Social

da

FundagSo

Banrisul

de

(Imagens 17 e 18 - Vide QR Code);

9) copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de
Porto Alegre da ATA DE REUNlAo
DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAQAO BANRISUL DE SEGURIDADE
SOCIAL, ralizada aos 20 de abril de 2011 (Imagens 19
a 22 - Vide QR Code); 10) copia autenticada pelo 2°
Tabelionato de Notas de Porto Alegre do TERMO DE
POSSE, datado aos 18 de junho de 2015 da Fundagao
(Imagens 23 e 24 -

Banrisul de Seguridade Social
Vide

QR

Code);

11)

c6pia

autenticada

pelo

2°

Tabelionato de Notas de Porto Alegre da ATA DE
REUNIAO
do
CONSELHO
DELIBERATIVO
DA
FUNDAgAO
BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL,
junho de 2015

ralizada aos 16 de

(Imagens 25 a 28 - Vide QR Code); 12)

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de
Porto Alegre da CERTIDAO do TERMO DE POSSE, datado
aos 19 de junho de 2019 da Fundagao Banrisul de
Seguridade Social

13)

(Imagens 29 e 30 - Vide QR Code);

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas

de Porto Alegre da CERTIDAo da ATA DE REUNlAo DO
CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAgAO BANRISUL
DE
SEGURIDADE SOCIAL, ralizada aos 14 de junho de 2019
(Imagens

31

a

34

Vide

QR

Code);

copia
autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de Porto
Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos 04 de maio de
2011 da Fundagao Banrisul de Seguridade Social
14)

‘

«
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TRASLADO
(Imogens
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35

38

a

autenticada

pelo

QR Code);

Vide

2° Tabelionato de Notas

15)

copia

de

Porto

Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos 12 de novembro
de

2013

da

(Imagens

Fundagao Banrisul de Seguridade Social

39

e

autenticada

40

2° Tabelionato de Notas

pelo

Alegre do TERMO DE POSSE,
de

2018

da

(Imagens

QR Code);

Vide

e

autenticada

42

pelo

QR Code^;

2° Tabelionato de Notas

Alegre de uma CARTA DE RENUNCIA DE
do

Conselho

Fiscal

copia

da

2°

autenticada pelo

Porto

17)

copia

de

Porto

MANDATO,

Fundagao

Banrisul

de

Vide QR Code);

18)

Tabelionato de Notas

Porto Alegre da CERTIDAO do TERMO DE POSSE,
aos

02

de

julho

de

da

Fundagao

de

datado

Banrisul

de

(Imagens 44 e 45 - Vide QR Code);

Seguridade Social
19)

2019

datado

encaminhada ao Presidente

(Imagem 43

Seguridade Social

de

de Seguridade Social

Vide

aos 17 de junho de 2019,

copia

datado aos 09 de janeiro

Fundagao Banrisul

41

16)

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas

de Porto Alegre de uma CARTA DE RENOnCIA DE MANDATO,
datado

aos

Presidente
Banrisul

de

16

de

do

junho

Conselho

Seguridade

de

2015,

encaminhada

Deliberativo

da

ao

Fundagao

(Imagens 46 e 47

Social

-

Vide QR Code). As imagens presentes nesta ata podem
ser

acessadas

na

Integra

atraves

do

enderego

https://drive.google.com/drive/folders/lWEFDIOFFXzFA
dNkJ909XRQ347-dflV4R?i2sp=sharing e,

ou,

lendo o

QR

Code gerado especificamente para este fim, a seguir
impresso.

Finalmexibe,
devidamente

declarou
alertado,

'^nnscqnnnci ns dn

por

mim

Tabeliao,

rosponsnbi 1 i dado

civil

SERVigO NOTARIAL MANICA
FonB/F3«.(0_ _61) 2121-5200
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que

foi

sobre

as

e penal

dn

Si
(It

a

• .5 !

[•'

'f*

outorga

deste

aLo nutarial,

peia

capacidade

civil

para o ato, por todos os documentos de identificagao
apresentados

e

todas

as

declaragSes

grafia das palavras nos
Ata

Notarial

inclusive

e

com

os

textos

idSntica
erros

{A

copiados para esta

a

neles

eventuais

autores dos referidos textos).

prestadas.

constantes,

cometidos

pelos

E, para que produza

os necessarios efeitos legais lavrei a presente ata,
que

lida

ratifica
Junior,
AFONSO
TTT

ao
e

solicitante,
assina.

Escrevente,
MANICA,

CERTIFICO que

Eu,
a

aceitou,
Sandro

esta

conforme,

Oliveira

datilografei.

Tabeliao,
o ato

achou
Eu,

conferi

assinado

Peixoto
SfiRGIO

e

pelas

assino.
partes

e

:

pelo servidor na forma acima mencionada. NADA MATS
nesta dt^ba^^P
CONSTAVA. Traslad
S, - J' i^
'.'r

VI
"St
li.

TESTEMUNHO
DA VERDADS^
Po^o Alegre, 28\ie setembro de 202

3

I,

Denis Cassef^ofenseca
Substitu^-to^Os,'Tabeliao
fjnolumentos;
Ata Notarial = R$ 195,70
Processamento Eletrdnico Por Ato = RS 5,30 \
Total Emol. R$ 201,00
\
Selo Digital de FiscalizagSo Notarial e Regist
0458.00.2100001. 62236
Total Seloa RS 4,70
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'0
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL1
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Conforme PA/SEG/FB066-2015 e ATA 1.080, de 20/11/2015.
2 Conforme Estatuto Social aprovado pela Portaria nº 714, de 08/08/2019 no DOU de 26/08/2019, Edição 164, Seção 1, Página 46.
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horário de Brasília):
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Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
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Anexo 10
Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

92.811.959/0001-25
0011-7
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
BANRISUL/FBSS
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
1979.0047-65
Nome do Plano:
PLANO DE BENEFÍCIOS I
Sigla do Plano:
PBI
Situação do plano:
ATIVO / EM EXTINÇÃO
Data de Autorização:
24/12/1979
Data Inicial de Funcionamento:
01/01/1965
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
18/06/2009
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
BENEFÍCIO DEFINIDO
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
SIM
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
PARTICIPANTES INSCRITOS A PARTIR DE 24/01/1978 POSSUEM SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO LIMITADO AO TRIPLO
DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DO REGIME GERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
SIM
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
SIM
Assistido custeia despesas administrativas?
SIM
Patrocinador custeia despesas administrativas?
SIM
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
29/11/2018
Responsável pela Atualização:
10850261993
Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 26/11/2021 17:19:43 -03:00

Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:
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29/11/2018
SIM
SIM
SIM
1123
29/11/2018
PORTARIA PREVIC
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Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 26/11/2021 18:10:16 -03:00

Página 1 de

2

Esse documento foi assinado por Rossana Friderichs Luzzi e Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/X82UE-PJHL5BSV8R-2YMHB

Relatório Resumido do Cadastro de Plano de Benefícios

Patrocinadores Atuais do
CNPJ

Registro Fiscal

Razão Social

02.885.855/0001-72

-

92.702.067/0001-96

-

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE
FOMENTO/RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

92.934.215/0001-06

-

BANRISUL CARTOES S.A.

02.315.431/0001-72

-

92.811.959/0001-25

-

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

Benefícios do Plano
ABONO ANUAL
APOSENTADORIA ESPECIAL
APOSENTADORIA POR IDADE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
AUXÍLIO DOENÇA
AUXÍLIO FUNERAL
AUXÍLIO RECLUSÃO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PENSÃO POR MORTE (APOSENTADO)
PENSÃO POR MORTE (ATIVO)

Institutos do Plano
AUTOPATROCINIO
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO
PORTABILIDADE
RESGATE

22/10/2021 09:28
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Precisão: 160819 (metros)

Autenticação
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Geolocalização
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Long: -51,257804
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Email verificado
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SHA-256
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https://app.ideiasigner.com.br/validate/X82UE-PJHL5-BSV8R-2YMHB
.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO REFERENTE O APORTE

Ao
Grupo de Trabalho
Ref. Processo seletivo edital nº 001/2021

Declaramos para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município
de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa
para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de
Pato Branco, QUANTO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE APORTE INICIAL, A TÍTULO
DE ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PELO PATROCINADOR:

(X) Não há necessidade.

(

) Sim, há necessidade no valor de R$ ________________

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2021.

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 26/11/2021 17:41:21 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 26/11/2021 17:20:03 -03:00

Jorge Luiz Ferri Berzagui,

Rossana Friderichs Luzzi,

Diretor-Presidente.

Diretora de Previdência.

Esse documento foi assinado por Rossana Friderichs Luzzi e Jorge Luiz Ferri Berzagui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6SC5V-UH6TYSDL9P-UX4SL

Anexo 13

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 6SC5V-UH6TY-SDL9P-UX4SL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Rossana Friderichs Luzzi (CPF 617.495.400-53) em 26/11/2021 17:20 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

177.69.217.145

Lat: -23,551500

Long: -46,634300

Precisão: 160819 (metros)

Autenticação

rossana.luzzi@fbss.org.br

Email verificado

5j91SG8vd7cl8yR5X+JzYIfQN6W/POVXhSkYrcOkk2Y=

SHA-256

Jorge Luiz Ferri Berzagui (CPF 258.332.780-15) em 26/11/2021 17:41 Assinado eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

191.245.230.113

Lat: -30,122188

Long: -51,257806

Precisão: 34 (metros)

Autenticação

jorge.berzagui@fbss.org.br

Email verificado

dZgH/VQ4vyV5On2PzCcrWG+Y+6fbwj/b9rx3G0X7Hhc=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/6SC5V-UH6TY-SDL9P-UX4SL
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.
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Declaramos que a FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, CNPJ
92.811.959/0001-25, possui e utilizará dos seguintes ações, canais e recursos para a implantação e
execução do Plano FBPREV Multipatrocinado oferecido ao município:

Canais:
 Site www.fbss.org.br
 Plataforma https://educar.fbss.org.br/
 Eventos pelo Google Meet
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Encontro entre Gestores / Dirigentes da Fundação e Prefeituras
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Programa de Preparação para a Aposentadoria
Cursos, Palestras, encontros virtuais
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Clipping diário ou semanal
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Fundação até Você;
Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA);
FB-Atualidades;
Relatório Anual de Informações (RAI);
FB-Atende;
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8.4.2.

Política de Investimentos

De acordo com a Resolução nº 4.661 do CMN, artigo 19, Capítulo IV, de 25 de maio de
2018 e a IN PREVIC nº 6, artigos 22 e 23, Capítulo IV, de 14 de novembro de 2018, a Fundação Banrisul
de Seguridade Social, adiante designada, neste instrumento, abreviadamente FUNDAÇÃO, estabelece a
Política de Investimentos do Plano FBPREV MULTIPATROCINADO para o ano de 2021.
A Política de Investimentos do Plano FBPREV MULTIPATROCINADO é um conjunto de
conceitos aplicados na Gestão dos Ativos do Plano, na seleção e quantificação de parâmetros de
desempenho, de risco, dos objetivos de retorno e limites operacionais, no estabelecimento de critérios
de seleção de ativos, de veículos de investimentos, considerando diretrizes e normas legais em vigor,
especialmente os aspectos de segurança, liquidez, rentabilidade, solvência e transparência.
Este conjunto de “conceitos” fornece a base necessária para que os órgãos de decisão e
áreas de gestão da FUNDAÇÃO administrem os recursos, com visão e objetivo de, no médio e longo
prazo, obter rentabilidade otimizada dos recursos do Plano.
Importante destacar que os objetivos de retorno por Segmento e do Total dos Ativos do
Plano estabelecidos nesta Política de Investimentos, bem como o retorno avaliado e quantificado pela
Gerência Financeira tem por base a rentabilidade bruta, não se constituindo, em nenhuma hipótese,
como parâmetro, retorno ou índice de remuneração das contas dos Participantes e Assistidos do Plano,
que são remuneradas pelo conceito de rentabilidade líquida contábil.

2.

Fundamentos Estatutários

Aplicados ao Plano FBPREV MULTIPATROCINADO, no que couber.
Estatuto Social da Fundação Banrisul de Seguridade Social
Aprovado

pela

Portaria

SNPC

nº

714,

de

08-08-2019,

publicada

no

DOU,

de

26-08-2019, que dispõe em: [...]
Capítulo IV - Da Aplicação do Patrimônio
Art. 8º - A FUNDAÇÃO aplicará os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e
fundos dos Planos de Benefícios que administra mediante a observância dos princípios de segurança,
solvência, liquidez, rentabilidade e transparência, visando adequação à natureza de suas obrigações,
observando, ainda, o disposto na legislação e normas aplicáveis.
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1.

técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO,
estruturada em consonância com as respectivas premissas atuarias, será aprovada anualmente pelo
Conselho Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto e na legislação e normas aplicáveis.
Parágrafo Único – Os negócios envolvendo bens imóveis pertencentes aos Planos de
Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO só poderão ser realizados por proposta da Diretoria Executiva,
aprovada pelo Conselho Deliberativo.
Capítulo V - Do Regime Financeiro [...]
Art. 11 – A Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO apresentará ao Conselho Deliberativo, até 30
(trinta) de novembro de cada ano, o orçamento para o ano seguinte, e as Políticas de Investimentos
dos respectivos Planos de Benefícios e de Gestão Administrativa.
Parágrafo Único – Dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação, o Conselho Deliberativo
deliberará sobre o orçamento e as Políticas de Investimento dos respectivos Planos de Benefícios e de
Gestão Administrativa. [...]
Capítulo VI - Dos Órgãos Estatutários [...]
Seção II – Do Conselho Deliberativo [...]
Art. 22 - Compete ao Conselho Deliberativo as seguintes matérias: [...]
VI – política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas
técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
VII - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por
cento) dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de
Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
VIII - contratação de auditor independente, atuário e avaliador de gestão, observado o
disposto na legislação e normas aplicáveis; [...]
XXI - autorizar negociações que envolvam bens imóveis pertencentes aos planos de
benefícios da FUNDAÇÃO por proposta da Diretoria Executiva; [...]
XXVI – aprovar o regime de alçadas da FUNDAÇÃO, mediante proposta da Diretoria
Executiva;
Seção III - Da Diretoria Executiva
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Art. 9º - A política de investimentos para a aplicação dos recursos garantidores das reservas

de seus Planos de Benefícios, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho
Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos.
Art. 25 - A Diretoria Executiva terá mandato de 4 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de
julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, permitida a recondução, e é composta
de 4 (quatro) membros, com as seguintes designações especiais:
I - Diretor-Presidente;
II - Diretor Financeiro;
III - Diretor de Previdência;
IV - Diretor Administrativo. [...]
Art. 27 - São atribuições e deveres da Diretoria Executiva: [...]
II - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto, nos regulamentos dos Planos de
Benefícios, no regulamento do plano de gestão administrativa e nos demais atos normativos internos,
bem como executar as decisões do Conselho Deliberativo;
III - Propor ao Conselho Deliberativo:
a) diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração da
FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios;
b) orçamento e plano de gestão administrativa para a FUNDAÇÃO e seus Planos de
Benefícios; [...]
e) política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas,
provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO; [...]
i) planos, políticas e programas, anuais e plurianuais, normas e critérios gerais e outros
negócios julgados necessários ao desenvolvimento da FUNDAÇÃO; [...]
k) o regime de alçadas da FUNDAÇÃO; [...]
IX - Autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, respeitadas as condições
regulamentares pertinentes; [...]
XII - A Diretoria Executiva escolherá dentre os seus membros os responsáveis pelas
aplicações dos recursos garantidores dos planos de benefícios e de gestão e demais responsáveis pelas
atribuições definidas nas normas aplicáveis da FUNDAÇÃO, designando os responsáveis pela gestão dos
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Art. 24 - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da FUNDAÇÃO e

Complementar nº 108; [...]
Art. 31 – Compete ao Diretor Financeiro:
I – Individualmente:
a) A gestão dos investimentos, avaliação e negociação dos ativos que compõem os recursos
garantidores e execução das políticas orientadoras da gestão dos ativos da FUNDAÇÃO, especialmente
no que diz respeito aos investimentos, aos riscos e à liquidez; [...]
Seção IV – Do Conselho Fiscal
Art. 34 - O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela atividade de controle interno da
FUNDAÇÃO. [...]
Art. 38 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - análise e avaliação das contas da FUNDAÇÃO, bem como a elaboração dos respectivos
pareceres e votos, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis;
II - examinar e deliberar sobre os balancetes dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO;
III - emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, financeiras e atuariais da FUNDAÇÃO
e de seus Planos de Benefícios, bem como sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva;
IV - examinar, em qualquer época, os livros e documentos da FUNDAÇÃO; [...]
VI - apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e as operações sociais
do exercício, tomando por base as demonstrações contábeis e financeiras, o inventário e as contas da
Diretoria Executiva; [...]
VIII - emitir, na forma e periodicidade determinadas pela legislação e normas aplicáveis,
relatórios de controles internos que contenham conclusões e, se for o caso, recomendações sobre
exames efetuados, os quais deverão ser levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo para
providências que eventualmente devam ser adotadas. [...]
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respectivos segmentos, ficando os demais sujeitos ao disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei

Fundamentos Não Estatutários

3.1. Comitê de Investimentos
O Comitê de Investimentos, de caráter consultivo, ligado à Diretoria Executiva é integrado
por técnicos com conhecimento do mercado financeiro e de capitais, da Fundação e dos Patrocinadores,
e que se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês tendo por finalidade apreciar propostas de
investimento e realocação do portfólio sempre visando os princípios da otimização dos resultados,
segurança e rentabilidade dos planos de previdência e do PGA, em consonância com a legislação
específica, a Política de Investimentos e outras políticas de observância obrigatória na gestão dos
recursos garantidores dos planos de benefícios e do PGA, aprovados pelo Conselho Deliberativo.

3.2. Política de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores
A Política de Alçadas e Competências estabelece os limites de alçada e competência da
tomada de decisão de investimentos, suficientes para propiciar à FUNDAÇÃO capacidade de cumprir
com a sua missão bem como seus objetivos estratégicos, sem violar o poder de decidir estabelecido
pelo Estatuto Social, bom como gerenciar potenciais impactos adversos que podem influenciar a
execução dos objetivos da FUNDAÇÃO no gerenciamento dos investimentos.

3.3. Política de Alocação no Segmento de Renda Variável
A Política de Alocação em Renda Variável é um conjunto de diretrizes que permitem
objetivamente o processo de escolha e seleção de investimentos no segmento de renda variável, bem
como o estabelecimento de critérios e procedimentos destinados a manter a exposição ao segmento de
renda variável nos limites estabelecidos.

3.4. Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez
A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez se constitui em um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas que permitem a gestão do risco de liquidez da FUNDAÇÃO compatível com
a natureza das suas operações, a complexidade dos serviços oferecidos e a dimensão da sua exposição
a esse risco.
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3.

A Política de Risco de Crédito nas Operações de Empréstimos é um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas que permitem a gestão do referido risco, estabelecendo limites
operacionais destinados a manter a exposição a perdas nos níveis estabelecidos.

3.6. Política de Risco de Crédito
A Política de Risco de Crédito se constitui de um conjunto de princípios, procedimentos e
ferramentas que permitem a gestão do risco de crédito dos investimentos, estabelecendo limites
operacionais destinados a manter a exposição ao risco de ocorrência de perdas nos níveis estabelecidos.

3.7. Política de Seleção e Monitoramento dos Investimentos em Fundos de Investimentos
A Política de Seleção de Fundos de Investimentos se constitui de um conjunto de
ferramentas que permitem objetivamente o processo de escolha e seleção de investimentos em fundos
de investimento, bem como o estabelecimento de limites operacionais, monitoramento e procedimentos
destinados a manter a exposição do investimento realizado ao risco de ocorrências de performance nos
níveis estabelecidos.

3.8. Política para Mitigação do Risco Legal dos Investimentos
A Política para Mitigação do Risco Legal estabelece procedimentos e responsabilidades para
mitigação do referido risco.
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3.5. Política de Risco de Crédito nas Operações de Empréstimos

Processo Geral de Decisão dos Investimentos

A tomada de decisão sobre investimentos obedece a seguinte hierarquia com as respectivas
atribuições resumidas de cada órgão:
Ordem do
Processo
Decisório

Órgãos de

Funções Estatutárias (ordem 1 e 2). Principais

Fluxo de

Decisão

Atribuições (ordem 3 e 4)

Informações

Aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefícios;

1

fixa parâmetros ou limites de alocação que nortearão a

Recebe informações

Conselho

gestão de recursos do Plano; determina à Diretoria

da Diretoria Executiva

Deliberativo

Executiva ajustes e correções na gestão de recursos do

e do mercado em

Plano,

geral.

visando

corrigir

divergências

apontadas

pelo

Conselho Fiscal na execução da Política de Investimentos.

Recebe informações

2

Propõe, coordena e executa a Política de Investimentos dos

do Comitê de

Diretor

planos, aprecia e delibera, dentro da alçada estabelecida,

Investimentos, da

Financeiro

sobre a gestão de recursos e alternativas de investimentos

Gerência Financeira

sugeridas pelo Comitê de Investimentos.

e do mercado em
geral.

Sugere à Diretoria Financeira propostas estratégicas de
alocação de recursos, de limites de créditos e de alocação

3

Comitê de
Investimentos

em risco, analisa e sugere à Diretoria Financeira as
alternativas

de

investimentos

e de desinvestimentos;

analisa e propõe ajustes na Política de Investimentos;
monitora os parâmetros de risco e o retorno da Carteira de
Investimentos, sugerindo os ajustes necessários.

4

Recebe informações
da Diretoria
Executiva, da
Gerência Financeira
e do mercado em
geral.

Acompanha, pesquisa, analisa o mercado financeiro e de

Responsabilidade

capitais, sugere à Diretoria Financeira alternativas de

sobre os Segmentos

direcionamento de recursos, contemplando investimentos e

de Renda Fixa,

Gerência

desinvestimentos; executa as operações financeiras e

Renda Variável.

Financeira

demais atribuições inerentes ao processo de execução da

Inv.Estruturados,

Política de Investimentos; sugere ajustes das carteiras e da

Inv. no Exterior e

Política de Investimentos em consonância com a legislação

Operações com

em vigor e as condições de mercado.

Participantes.
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4.

Indicadores Econômicos e de Mercado

Apresentamos abaixo os indicadores econômicos e de mercado projetado para os próximos
cinco anos, coletados em ago/21.

PROJEÇÕES DE 2021 A 2025
INDICADORES/ANOS

2021

2022

2023

2024

2025

INPC (%)

8,01

3,38

3,45

3,44

3,27

IPCA (%)

7,54

4,12

3,12

3,12

2,99

19,81

4,56

4,03

3,78

3,62

PIB

5,00

2,00

3,10

3,00

2,90

TAXA SELIC MÉDIA (%)

4,63

8,00

6,88

6,50

6,50

9,11

10,36

10,24

9,95

-2,24

-6,14

-8,43

-6,95

IGP-M (%)

IBOVESPA Variação (%)
DÓLAR Variação (%)

9,40
2,05

* Fonte: Pesquisa Focus, Ibovespa FBSS e LCA

6.

Projeção do Valor dos Ativos e Participação para 2021

Considerando que o plano de benefícios está em fase de implantação, não sendo possível
estimar a data inicial e o volume de aporte de recursos, que depende da captação de patrocinadores e
da adesão de participantes ao plano, não há como projetar o valor dos ativos para o ano de 2021.

7.

Índices de Referência, Objetivos de Retorno e Participação na
Formação do Resultado

7.1. Índices de Referência
No quadro a seguir se encontram definidos os índices de referência para cada um dos
segmentos de aplicação e para o total dos ativos aplicados para 2021.
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5.

7.1.1.

Índice de Referência

Renda Fixa

IR RF-CD1

Renda Variável

IR RV-CD1

Investimentos Estruturados

IR IE-CD1

Imobiliário

IR IM-CD1

Investimentos no Exterior

IR EX-CD1

Total dos Ativos Aplicados

IRP-CD1

Segmento de Renda Fixa
O índice de referência do Segmento de Renda Fixa é um índice calculado mensalmente pela

FUNDAÇÃO, denominado Índice de Referência Renda Fixa–CD1 (IR RF-CD1). O cálculo deste índice
considerará a proporcionalidade, a indexação, o prazo de vencimento e a forma de precificação dos
ativos que compõem esse segmento, ponderado pelo benchmark de cada subgrupo de ativos. O quadro
que segue mostra uma estimativa da configuração inicial do IR RF-CD1 para o ano de 2021, já que
mensalmente o índice será rebalanceado. Caso sejam adquiridos ativos não enquadrados nas classes
identificadas, a ponderação será realizada considerando os parâmetros de mercado aplicáveis.
Subgrupos

Benchmark

Ativos remunerados pela Taxa Selic marcados à mercado

IMA-S

Ativos remunerados pela Taxa CDI marcados à mercado

96% CDI

Participação %
0,00
100,00

Ativos indexados ao IPCA marcados à mercado com
vencimento inferior a cinco anos

IMA-B 5

0,00

Ativos indexados ao IPCA marcados à mercado com
vencimento igual ou superior a cinco anos

IMA-B +5

0,00

Total

IR RF-CD1

100,00

- IMA-S = Índice de Mercado Anbima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados à
Taxa Básica Selic do Banco Central;
- CDI = Taxa de remuneração dos Depósitos Interbancários;
- IMA-B 5 = Índice de Mercado Andima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados
ao IPCA, composto por vencimentos de prazo inferior a cinco anos;

12

Esse documento foi assinado por Carlos Augusto Grazziotin e JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/DM65AKPCKB-3XA7R-HVNWL

SEGMENTOS

ao IPCA, composto por vencimentos de prazo igual ou superior a cinco anos.

7.1.2.

Segmento de Renda Variável
O índice de referência para o Segmento de Renda Variável será denominado IR RV-CD1 e

será equivalente à variação do Ibovespa.

7.1.3.

Segmento de Investimentos Estruturados
O índice de referência para o Segmento de Investimentos Estruturados será denominado

de IR IE-CD1 e será equivalente à variação do IMA-S.

7.1.4.

Segmento Imobiliário
O índice de referência para o Segmento Imobiliário será denominado IR IM-CD1 e será

equivalente à variação do INPC + 3,00%.

7.1.5.

Segmento de Investimentos no Exterior
O índice de referência para o Segmento de Investimentos no Exterior será denominado IR

EX-CD1 e será equivalente à variação do MSCI-World adicionada à variação cambial.

7.1.6.

Total dos Ativos Aplicados
O índice de referência do Total dos Ativos Aplicados é um índice calculado mensalmente

pela FUNDAÇÃO, denominado Índice de Referência Ponderado-CD1 (IRP-CD1). O cálculo deste índice
considerará a proporcionalidade das classes de ativos que compõem o total das aplicações, ponderado
pelo benchmark de cada subgrupo de ativos. O quadro que segue mostra uma estimativa da
configuração inicial do IRP-CD1 para 2021, já que mensalmente o índice será rebalanceado. Caso sejam
adquiridos ativos não enquadrados nas classes identificadas, a ponderação será realizada considerando
os parâmetros de mercado aplicáveis.
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- IMA-B +5 = Índice de Mercado Andima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados

Benchmark

Ativos remunerados pela Taxa Selic marcados à mercado

IMA-S

Ativos remunerados pela Taxa CDI marcados à mercado

96% CDI

Participação %
0,00
100,00

Seg. Renda Fixa - Ativos indexados ao IPCA com
vencimento inferior a cinco anos

IMA-B 5

0,00

Seg. Renda Fixa - Ativos indexados ao IPCA com
vencimento igual ou superior a cinco anos

IMA-B +5

0,00

Segmento de Renda Variável

Ibovespa

0,00

IMA-S

0,00

MSCI-W + var. cambial

0,00

INPC + 3%

0,00

Segmento de Investimentos Estruturados
Segmento de Investimentos no Exterior
Segmento Imobiliário
Total

IRP-CD1

100,00

7.2. Desempenho do Plano de Benefícios e dos Segmentos de Aplicação
No quadro a seguir, encontra-se a rentabilidade do plano de benefícios e dos segmentos de
aplicação nos últimos 5 anos:
SEGMENTOS

2016

2017

2018

2019

2020

Acumulado

Renda Fixa

0,00%

Renda Variável

0,00%

Investimentos Estruturados

0,00%

Imobiliário

0,00%

Operações com participantes

0,00%

Investimentos no Exterior

0,00%

Total dos Ativos Aplicados

0,00%

Plano em fase de implantação, sem histórico de rentabilidade.
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Subgrupos

Gestão dos Ativos

A gestão dos investimentos no ano

de

2021 do Plano de

Benefícios FBPREV

MULTIPATROCINADO, estruturado na modalidade de contribuição definida, terá como principais
objetivos viabilizar a alocação dos recursos, considerando o volume de recursos aportado, e
proporcionar a liquidez necessária, destacando-se a condição de plano extremamente “jovem” com
possibilidade de, nos anos iniciais, elevados resgates ou portabilidade.
Devem ser observadas para todos investimentos realizados nos segmentos de aplicação
adiante especificados as Políticas de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores,
de Gerenciamento de Risco de Liquidez e de Mitigação do Risco Legal dos Investimentos e, as específicas
adiante arroladas para cada segmento de aplicação.
Ademais, deverão ser observados, sempre que possível e aplicável, os critérios definidos
internamente para avaliação de risco relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de
governança dos investimentos.
É permitido realizar operações com ativos financeiros dos patrocinadores, de seus
fornecedores e clientes considerando-se a natureza de sua atividade econômica principal, instituição
financeira, e consequentemente seu relacionamento com o mercado em geral, financeiro, não financeiro,
regional, nacional e internacional.
O Comitê de Investimentos, conforme as condições de mercado, poderá recomendar
elevação ou redução da participação percentual alvo de cada um dos segmentos de aplicação,
observados os limites máximos e mínimos estabelecidos.
Dentro deste contexto e de acordo com a legislação em vigor, estabelecemos a seguir o
foco de gestão dos ativos do Plano para o ano de 2021, com visão e objetivos de curto, médio e longo
prazo, bem como os limites e parâmetros operacionais dessa Política de Investimentos.

8.1. Segmento de Renda Fixa
Considerando que o plano está em início de implantação as alocações no segmento
priorizarão aplicações em fundos de investimento, até que os recurso do plano atinjam um volume que
permita diversificação.
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8.

Limites de Participação
Para o segmento de Renda Fixa o limite máximo de participação é de até 100,00% do Total

dos Ativos Aplicados. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para 31/12/2021 é de
100,00% do Total dos Ativos Aplicados, caso ocorra aporte de recursos.

8.1.2.

Portfólio Elegível
Os recursos aportados serão aplicados em fundo de renda fixa com liquidez diária.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento

dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações, disponibilidade de recursos.

8.1.3.

Precificação dos Ativos de Renda Fixa
Os ativos que compõem o Segmento de Renda Fixa, quando aplicável, serão precificados

pelo Custodiante, dentro das categorias estabelecidas pela FUNDAÇÃO, em conformidade com a
Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.2. Segmento de Renda Variável
Em 2021 os investimentos no segmento se darão através da carteira própria e/ou através
de veículos de investimentos (fundos).

8.2.1.

Limites de Participação
Para o Segmento de Renda Variável o limite máximo de participação é de 30,00% sobre o

Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para
31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.
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8.1.1.

Portfólio Elegível
A seleção dos ativos que compõem este segmento deve observar os parâmetros definidos

nesta política e na Política de Alocação no Segmento de Renda Variável.
Para a gestão dos ativos de renda variável a FUNDAÇÃO terá como ferramentas básicas, as
informações da conjuntura econômica, as projeções de resultados com base na análise fundamentalista
e a análise gráfica, utilizando relatórios, projeções e informações geradas pelo mercado financeiro em
geral e por banco de dados externo com informações de empresas.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.2.3.

Participação nas Assembleias das Empresas
A FUNDAÇÃO somente participará das assembleias de acionistas quando sua participação

no capital votante ou no capital total da companhia for superior a 5% ou em qualquer caso, quando
julgar conveniente.

8.2.4.

Precificação dos Ativos de Renda Variável
Os ativos que compõem o Segmento de Renda Variável, quando aplicável, serão

precificados pelo Custodiante, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018,
e Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.3. Segmento de Investimentos Estruturados
O segmento de Investimentos Estruturados compreende:
I - cotas de fundos de investimento em participações, denominados Fundos FIP’s;
II - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos
de investimento classificados como multimercado;
III – cotas de fundos de investimento classificados com “Ações – Mercado de Acesso”;
IV – certificados de operações estruturadas (COE).
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8.2.2.

Limites de Participação
Para o Segmento de Investimentos Estruturados o limite máximo de participação é de 15,00%

sobre o Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos
para 31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

8.3.2.

Portfólio Elegível
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento

dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.4. Segmento Imobiliário
Compõem o Segmento Imobiliário:
I – cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento em cotas
de fundos de investimento imobiliário;
II – certificados de recebíveis imobiliários (CRI); e
III – cédulas de crédito imobiliário (CCI)

8.4.1.

Limites de Participação
Para o Segmento Imobiliário o limite máximo de participação é de 10,00% sobre o Total

dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para
31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.
Os fundos de investimentos imobiliários do tipo renda não terão prazo máximo de duração
para alocação de recursos.

8.4.2.

Portfólio Elegível
Como regra geral os títulos e valores mobiliários sujeitos a classificação de risco de crédito

que poderão ser adquiridos para compor o segmento Imobiliário deverão possuir na data do
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8.3.1.

observados os parâmetros definidos nesta política e na Política de Risco de Crédito.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.4.3.

Precificação dos Ativos do Segmento Imobiliário
Os ativos que compõem o Segmento Imobiliário, quando aplicável, serão precificados pelo

Custodiante, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução PREVIC
nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.5. Segmento de Investimentos no Exterior
O segmento de Investimentos no Exterior compreende:
I - as cotas de fundos de investimento e as cotas de fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”;
II - as cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores
do Brasil;
III - as cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimentos no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM,
que invistam, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento
constituídos no exterior;
IV - as cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimentos no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM;
V - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível I e cotas dos fundos da
classe “Ações – BDR Nível I” nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM; e
VI - os ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no
Brasil, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM, não previstos nos incisos anteriores.
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investimento no mínimo a classificação de Baixo/Médio Risco de Crédito emitido por agência de rating

Portfólio Elegível
A possibilidade de alocar recursos no Segmento de Investimentos no Exterior pode

diversificar o risco de mercado do plano considerando a correlação com as demais modalidades de
investimentos e se dará preferencialmente através de cotas de fundos de investimentos.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.5.2.

Limites de Participação
Para o Segmento de Investimentos no Exterior o limite máximo de participação é de 10,00%

sobre o Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos
para 31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

8.6. Derivativos
As operações com derivativos para as carteiras próprias dos Segmentos de Renda Fixa e/ou
Renda Variável deverão ser realizadas tendo como objetivo a proteção dos ativos.
O limite para proteção é de até 100,00% dos ativos, considerados isolados ou
cumulativamente, total ou parcialmente.

8.7. Empréstimos de Títulos, Valores Mobiliários e Cotas de Fundos
Operações de empréstimos/aluguel de títulos, valores mobiliários e cotas de fundos dos
segmentos de Renda Fixa e Renda Variável poderão ser realizadas, total ou parcialmente.
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8.5.1.

Avaliação do Risco

9.1. Risco de Crédito e de Liquidez
O acompanhamento e a avaliação dos riscos de crédito e de liquidez deverão observar a
Política de Risco de Crédito e a Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez.

9.2. Risco Operacional
Deverão ser observadas a Política para Mitigação do Risco Legal de Investimentos, a Política
de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores e a Matriz de Risco para
acompanhamento e mitigação do risco operacional.

9.3. Risco de Mercado dos Segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos
Estruturados, Investimentos no Exterior e Carteira Consolidada
O risco de mercado que diz respeito às variações nos preços dos ativos, taxas, suas
correlações e níveis de volatilidade, será calculado pelo método Value at Risk (VaR ) paramétrico. Será
apurado pelo custodiante Banco Itaú-Unibanco S/A, sendo os relatórios gerenciais elaborados pela
FUNDAÇÃO.
O VaR representa a perda máxima esperada em um dia utilizando o grau de confiança de
95%, porém não se constitui em ferramenta única para a tomada de decisão quanto a permanência dos
ativos em carteira.
A DNP consiste em relacionar a rentabilidade dos segmentos de aplicação e do total dos
ativos aplicados comparativamente com a variação dos respectivos Índices de Referência, sendo seu
principal objetivo verificar se a rentabilidade dos recursos do Plano está aderente ou não aos Índices de
Referência.
O VaR e a DNP são instrumentos auxiliares na gestão de risco dos investimentos
considerados dentro da estratégia traçada na Política de Investimentos.
Adicionalmente poderão ser utilizados outros instrumentos e/ou metodologias para aferição
do risco de mercado.
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9.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Renda Fixa
Para o Segmento de Renda Fixa estabelecemos como limite máximo de VaR diário 0,60%

do valor de mercado do segmento.

9.3.2.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Renda Variável
Para o Segmento de Renda Variável estabelecemos como limite máximo de VaR diário 5,15%

do valor de mercado do segmento.

9.3.3.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Investimentos Estruturados
Para o Segmento de Investimentos Estruturados estabelecemos como limite máximo de

VaR diário 0,70% do valor de mercado do segmento.

9.3.4.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Investimentos no Exterior
Para o Segmento de Investimentos no Exterior estabelecemos como limite máximo de VaR

diário 3,20% do valor de mercado do segmento.

9.3.5.

Limite do Risco de Mercado (VaR) para a Carteira Consolidada
Para a carteira consolidada de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e

Investimentos no Exterior foi estabelecido o limite máximo de VaR diário de 2,25% do valor de mercado
da carteira.
Para a tomada de decisão sobre eventual desinvestimento será considerado o VaR da
Carteira Consolidada, já que no seu cômputo são consideradas as covariâncias e correlações de todos
os ativos das carteiras de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no
Exterior do Plano.

10. Agente Custodiante e Controladoria

O Banco Itaú-Unibanco S/A é responsável pelos serviços de custódia, controladoria e
precificação dos ativos e valores mobiliários, de renda fixa, de renda variável, estruturados, imobiliário
e exterior, quando aplicável, e outros títulos que vierem a ser emitidos e nesta linha classificados. Para
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9.3.1.

regulamentos e legislação em vigor.

11. Consolidação das Informações

A consolidação das informações para geração de relatórios legais a serem remetidos aos
órgãos reguladores ficará a cargo da própria FUNDAÇÃO.

12. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

O Diretor Financeiro é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ),
principal responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento dos recursos garantidores
do plano.

13. Administrador Responsável pela Gestão de Riscos

O Diretor Financeiro é o Administrador Responsável pela gestão de riscos dos investimentos
do plano.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2021.
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ϭ͘ϳϴϳ͘Ϭϲϱ͕ϳϮ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϵй

^WZϭϭ

hE/d

ϲϳ͘Ϭϰϱ

ϭ͘ϳϰϯ͘ϭϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϲй

W>ϲ

WE

Ϯϴ͘ϲϯϱ

Ϯ͘ϭϰϱ͘ϵϬϲ͕ϵϬ

Ϭ͕ϭϱй

ϭ͕ϰϯй
Ϭ͕ϳϭй

E'/ϭϭ

hE/d

ϮϬ͘ϯϮϬ

ϭ͘Ϭϲϯ͘ϵϱϱ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

Yd>ϯ

KE

ϰϱ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϳϬй

/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

/'dϯ

KE

ϵϬ͘Ϭϴϯ

ϯ͘ϯϰϲ͘ϱϴϯ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϯ͕Ϯϰй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

Ϯϴϰ͘ϵϮϲ

ϵ͘ϬϭϮ͘ϮϬϵ͕ϯϴ

Ϭ͕ϲϯй

ϲ͕ϬϮй

/ƚĂƵƐĂ^͘͘

/d^ϰ

WE

Ϯϲϭ͘ϮϬϬ

ϯ͘Ϭϲϯ͘ϴϳϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϯϭй

Ϯ͕Ϭϱй

DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

Dh>dϯ

KE

ϭϯϵ͘ϰϵϭ

ϯ͘ϮϴϮ͘ϮϮϯ͕Ϯϯ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϯ͕ϭϵй

WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘

Zdϯ

KE

Ϯϵ͘ϬϬϬ

ϲϰϭ͘ϳϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϯй

^h>ϭϭ

hE/d

ϯϭ͘Ϭϳϯ

ϭ͘ϯϳϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϱ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϮй

^hϯ

KE

ϰ͘ϳϴϬ

Ϯϳϵ͘ϴϮϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϭϵй
Ϯ͕ϰϵй

ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘

^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
^ƵǌĂŶŽ^͘͘

6HJPHQWRGHOLVWDJHP
GDV$o}HVQD%RYHVSD







dKd^ϯ

KE

ϭϮϵ͘ϵϴϳ

ϯ͘ϳϯϯ͘ϮϮϲ͕ϲϰ

Ϭ͕Ϯϲй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

ϲϭ͘ϮϬϮ

Ϯ͘Ϭϯϵ͘ϴϲϮ͕ϲϲ

Ϭ͕ϭϰй

ϭ͕ϯϲй

1tYHO

1tYHO

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘

h'Wϯ

KE

Ϯϵϱ͘ϲϱϬ

ϳ͘Ϭϭϴ͘ϳϯϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϵй

ϰ͕ϲϵй

1RYR0HUFDGR

7UDGLFLRQDO

hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘

h^/Dϱ

WE

ϱϮ͘ϮϬϬ

ϳϲϮ͘ϲϰϮ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϭй

sĂůĞ^͘͘

s>ϯ

KE

dŽƚǀƐ^͘͘

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕ͘/ďŽǀ͘ƚ͘&/ĚĞ&/

Ϯϭϲ͘ϭϴϮ

ϭϴ͘ϵϬϱ͘ϭϭϱ͕ϵϬ

ϭ͕ϯϬй

ϭϮ͕ϲϱй

ϱ͘Ϯϴϳ͘ϰϴϭ͕ϯϯ

ϲϭ͘ϱϰϰ͘ϵϲϲ͕ϳϭ

ϰ͕Ϯϴй

ϰϭ͕ϭϮй

ϰ͘ϬϰϬ͕ϴϳ

ϭϳ͘ϵϰϳ͘Ϭϵϯ͕ϴϰ

ϭ͕Ϯϱй

ϭϭ͕ϵϵй

ϮϯϬ͘ϮϮϭ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϯϵϰ͘ϴϯϳ͕ϲϱ

ϭ͕ϴϯй

ϭϳ͕ϲϰй

ϲ͘ϲϵϬ͕ϬϬ

ϳϵϵ͘ϴϱϲ͕ϰϬ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϱϯй

ϱ͘Ϭϰϲ͘ϱϮϵ͕ϰϳ

ϭϲ͘ϰϬϯ͘ϭϳϴ͕ϴϮ

ϭ͕ϭϰй

ϭϬ͕ϵϲй

ϰϬϲ͘ϵϯϰ͕ϯϳ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϳй

ϭϰϵ͘ϲϰϳ͘ϱϯϵ͕ϴϳ

ϭϬ͕ϯϵй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘

ϯϬ

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ſůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭ͘ϲϭϯ͘ϳϴϱ͕ϵϯ

Ϭ͕ϭϭй

Ϭ͕ϴϵй

ϱϴϵ͕ϭϰ

ϭ͘Ϭϳϭ͘ϯϴϳ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϱϵй

ϭ͘ϵϱϬ͕ϰϵ

ϱϰϮ͘ϯϳϭ͕ϲϮ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϬй

Ϯ͘ϲϱϲ͕ϯϵ

Ϯϲ͕ϱϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϰϲ͘ϴϯϵ͘ϲϳϯ͕ϱϱ

ϭϳϳ͘ϴϬϴ͘ϰϯϰ͕ϱϱ

ϭϮ͕ϯϰй

ϵϵ͕ϭϭй

ϱ͘ϯϯϮ͘Ϯϳϲ͕ϴϲ

ϵ͘ϵϬϮ͘ϯϮϬ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϲϵй

ϱ͕ϱϮй

ϭϮ͘ϱϭϰ͘ϳϵϳ͕ϵϱ

Ϯϭ͘ϴϳϴ͘ϲϴϬ͕ϯϵ

ϭ͕ϱϮй

ϭϮ͕ϭϵй

ϱ͘ϭϵϲ͕ϬϮ

ϭ͘ϴϲϱ͘ϭϲϮ͕ϯϰ

ϳ͘ϱϯϯ͘ϭϬϯ͕ϰϳ

Ϭ͕ϱϮй

ϰ͕ϮϬй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϴ͘ϱϵϬ͘ϯϯϮ͕ϰϮ

Ϯϱ͘ϵϲϮ͘ϲϵϭ͕ϭϮ

ϭ͕ϴϬй

ϭϰ͕ϰϳй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϳ͘ϵϯϵ͘Ϯϱϳ͕Ϯϰ

ϭϳ͘ϱϱϳ͘ϳϳϳ͕ϳϰ

ϭ͕ϮϮй

ϵ͕ϳϵй
ϴ͕ϲϭй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϱϱ͘Ϯϱϱ͕ϱϯ

ϭϱ͘ϰϰϳ͘Ϯϵϵ͕ϱϭ

ϭ͕Ϭϳй

ϲϴϭ͘ϲϬϭ͕ϴϴ

ϴ͘Ϯϯϵ͘ϬϲϮ͕ϲϯ

Ϭ͕ϱϳй

ϰ͕ϱϵй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϯ͘ϯϳϮ͘ϭϴϵ͕Ϭϲ

ϭϯ͘ϳϳϬ͘ϯϴϲ͕ϲϰ

Ϭ͕ϵϲй

ϳ͕ϲϳй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϲ͘ϯϮϵ͘ϯϲϲ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϭϲϬ͘ϴϯϭ͕Ϯϵ

ϭ͕ϰϬй

ϭϭ͕Ϯϰй

ϲϭ͘ϯϱϯ͕Ϭϰ

ϭϰ͘ϴϴϯ͘ϯϵϯ͕ϵϬ

ϭ͕Ϭϯй

ϴ͕ϯϬй

ϵϴ͘ϬϴϬ͕ϲϯ

ϮϮ͘ϰϳϮ͘ϴϴϳ͕ϲϬ

ϭ͕ϱϲй

ϭϮ͕ϱϯй

ϭϳϵ͘ϰϮϮ͘ϮϮϬ͕ϰϴ

ϭϮ͕ϰϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘
ϲ͘ϰ^'DEdKydZ/KZ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰ͘ϭϰϴ͘ϬϴϮ͕ϱϲ

Ϯϴ͘ϱϰϰ͘ϳϬϳ͕ϵϮ

ϭ͕ϵϴй

ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//

ϲ͘ϳϯϲ͕ϱϮ

ϯ͘ϴϬϮ͘ϮϬϰ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϮй

ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϰ͘Ϯϵϯ͕ϳϮ

ϯ͘ϴϭϭ͘ϲϱϬ͕ϰϰ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϱй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

Ϯϳϰ͘ϯϬϰ͕ϯϳ

ϭ͘ϭϭϭ͘Ϭϯϴ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϴй

ϯ͕ϴϵй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϭϵ͘ϵϵϭ͕ϰϳ

ϯ͘ϱϴϲ͘ϴϬϮ͕ϴϲ

Ϭ͕Ϯϱй

ϭϮ͕ϱϳй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

ϭϬ͘ϭϰϱ͕ϯϲ

ϯ͘ϵϰϮ͘ϱϱϰ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϯϳй

ϭϯ͕ϴϭй

ϭ͘ϭϴϯ͘ϬϱϮ͕Ϯϱ

Ϯ͘Ϭϴϭ͘ϴϱϭ͕ϰϮ

Ϭ͕ϭϰй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯ͘ϱϱϴ͘ϳϲϮ͕ϵϯ

ϰ͘ϯϳϳ͘Ϯϵϯ͕ϳϭ

Ϭ͕ϯϬй

ϭϱ͕ϯϯй

ϴϵ͘ϳϱϵ͕ϮϮ

ϯ͘ϳϱϯ͘ϱϱϭ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϭϱй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/
WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽǆƚĞƌŝŽƌ

ϭ͘Ϭϯϲ͕ϳϮ

Ϯ͘Ϭϳϳ͘ϳϲϬ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϲй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯϴ͘ϱϰϰ͘ϳϬϳ͕ϵϮ

ϭ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘

ϯϭ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϴϵй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϭϭй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘ϯ^'DEdK^dZhdhZK^

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϭϬ

Ϯ͘Ϯϯϲ͘ϵϴϰ͕ϯϴ

Ϭ͕ϭϲй

ϯ͕ϳϴй

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

ϭϬ

Ϯ͘Ϯϯϲ͘ϵϴϰ͕ϯϴ

Ϭ͕ϭϲй

ϯ͕ϳϴй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϭϮ͘ϴϬϯ

ϭ͘ϯϭϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕Ϯϯй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϭϬ͘Ϭϱϰ

ϭ͘Ϯϰϲ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϳϭ͘ϯϵϭ͕ϱϯ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϭϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϮй

/ŵſǀĞů

Ϯ͘ϳϰϵ

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

 ϱϱ͘ϱϵϳ͘ϮϮϴ͕ϲϲ

ϯ͕ϴϲй

ϵϯ͕ϵϵй

Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^



ϭ͘ϳϱϰ͘ϬϮϮ͕ϴϲ

Ϭ͕ϭϮй

Ϯ͕ϵϳй

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^



ϭ͘Ϭϳϴ͘ϴϱϱ͕ϴϱ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϴϮй

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^



Ϯ͘ϴϭϵ͘Ϭϰϳ͕ϰϬ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϳϳй

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W



ϰ͘ϯϭϭ͘ϳϯϳ͕ϲϵ

Ϭ͕ϯϬй

ϳ͕Ϯϵй

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^



ϴϴϰ͘ϱϯϮ͕ϰϬ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϱϬй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^ 

ϭ͘ϵϯϴ͘ϱϴϯ͕ϲϮ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕Ϯϴй
ϯ͕ϮϮй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^



ϭ͘ϵϬϲ͘ϲϴϵ͕ϴϰ

Ϭ͕ϭϯй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^



ϯ͘ϴϲϰ͘ϳϵϬ͕ϯϱ

Ϭ͕Ϯϳй

ϲ͕ϱϬй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^ 

Ϯ͘ϵϮϯ͘Ϭϱϰ͕ϲϴ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϵϰй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^



ϭ͘ϴϲϯ͘Ϯϭϭ͕ϰϵ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϭϱй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^



ϯ͘ϳϲϴ͘ϳϴϭ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϯϲй

ϲ͕ϯϳй

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^



ϭ͘Ϭϵϰ͘Ϭϲϰ͕ϱϴ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϴϱй

Ő͘^ĂƉƵĐĂŝĂĚŽ^Ƶů

ZƵĂWƌŽĨ͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͘ĚĂZŽƐĂ͕ŶǑϯϲϱ

Ͳ

^ĂƉƵĐĂŝĂĚŽ^ƵůͬZ^



Ϯ͘ϴϮϱ͘ϵϰϭ͕ϱϮ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϳϴй

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^



ϭ͘ϱϰϬ͘ϰϬϳ͕ϴϯ

Ϭ͕ϭϭй

Ϯ͕ϲϬй

ϭ͘ϵϳϬ͘ϭϱϯ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϰй

ϯ͕ϯϯй

ϳϲϲ͘ϯϬϯ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϯϬй

ϭ͘ϰϭϴ͘ϯϮϬ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϰϬй

ϱϰϴ͘ϲϭϮ͕ϱϭ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϯй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ϯ͘ϱϬϵ͘ϵϭϮ͕ϴϲ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕Ϯϰй

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϭ͘ϮϳϬ͘ϱϯϴ͕Ϭϭ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϭϱй

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϯ͘ϵϵϱ͘ϴϳϱ͕ϴϯ

Ϭ͕Ϯϴй

ϲ͕ϳϲй

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϳϮϵ͘ϴϭϭ͕ϵϮ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕Ϯϯй

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϴϯϮ͘ϳϲϱ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϰϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

ϭϲϮ͘ϭϭϮ͕ϯϲ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϳй

ϭ͘ϯϲϬ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϯϬй

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϯϮ

ϯϯ͘ϮϮϳ͕ϳϳ

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^



^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

ϭ͘ϱϮϰ͘ϯϴϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϭй

Ϯ͕ϱϴй

ϯϳϬ͘ϰϯϴ͕ϭϴ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϲϯй

Ϯ͘ϭϵϯ͘ϱϰϱ͕ϰϯ

Ϭ͕ϭϱй

ϯ͕ϳϭй

ϯϴϵ͘ϲϲϰ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϲϲй

Ϯ͘ϲϯϭ͘ϱϱϱ͕ϴϰ

Ϭ͕ϭϴй

ϰ͕ϰϱй

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ



ϳϴϲ͘ϵϰϬ͕ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϯϯй

sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ




;ϭϰϮ͘ϵϲϵ͕ϳϰͿ
;ϯϮϳ͘ϴϵϲ͕ϮϴͿ

ͲϬ͕Ϭϭй
ͲϬ͕ϬϮй

ͲϬ͕Ϯϰй
ͲϬ͕ϱϱй

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ



ϱϵ͘ϭϱϮ͘ϯϬϬ͕ϱϳ

ϰ͕ϭϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

Ϭ͕Ϯϳй
Ϭ͕Ϭϭй

ϵϱ͕ϴϳй
ϰ͕ϭϯй

ϲϰϱ͘ϯϭϵ͕Ϭϵ

ϭϲϰ͘ϯϰϮ͕ϱϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϮϱ
ϰϮ

ϯ͘ϵϳϱ͘ϰϳϬ͕ϯϭ

Ϭ͕Ϯϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϲϰϱ͘ϯϭϵ͕Ϭϵ

ϭ͘Ϭϲϳ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ

ϯ͘ϴϭϭ͘ϭϮϳ͕ϳϱ

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

ƐͬdΎ

KƉĞƌĂĕĆŽ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϯϯ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ
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/ŵſǀĞů

$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
3ODQRGH%HQHItFLRV6DOGDGR
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů
>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲΎΎ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϮϬϬ͘ϳϴϴ

ϳϰϴ͘ϰϵϳ͘ϵϬϰ͕ϰϲ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ
ϲϯ͕ϲϲй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϴϴ͕Ϯϱй

ϴ͘Ϯϰϭ

ϴϴ͘ϲϰϵ͘ϲϵϰ͕ϱϱ

ϳ͕ϱϰй

ϭϬ͕ϰϲй

ϭϴϯ͘Ϯϰϳ
ϵ͘ϯϬϬ

ϲϭϲ͘Ϭϰϱ͘ϲϱϮ͕ϲϬ
ϰϯ͘ϴϬϮ͘ϱϱϳ͕ϯϭ

ϱϮ͕ϯϵй
ϯ͕ϳϯй

ϳϮ͕ϲϲй
ϱ͕ϭϯй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϳ͘ϱϲϵ

ϰϰ͘ϲϮϯ͘ϲϵϮ͕ϵϯ

ϯ͕ϳϴй

ϱ͕Ϯϴй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϳ͘ϰϬϭ

ϭϱ͘ϯϮϳ͘ϯϯϵ͕Ϯϴ

ϭ͕ϯϬй

ϭ͕ϴϭй

ϳ͘ϰϬϬ
ϭ

ϳ͘ϱϯϴ͘ϲϬϬ͕ϱϭ
ϳ͘ϳϴϴ͘ϳϯϴ͕ϳϳ

Ϭ͕ϲϰй
Ϭ͕ϲϲй

Ϭ͕ϴϵй
Ϭ͕ϵϮй

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ϭϲϴ

Ϯϵ͘Ϯϵϲ͘ϯϱϯ͕ϲϱ

Ϯ͕ϰϴй

ϯ͕ϰϳй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϯϯ

ϲ͘ϴϰϰ͘ϴϭϱ͕ϭϴ

Ϭ͕ϱϴй

Ϭ͕ϴϭй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϭϲ

Ϯ͘ϲϭϱ͘ϱϵϳ͕ϳϱ

Ϭ͕ϮϮй

Ϭ͕ϯϭй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

ϳϲ

ϭϮ͘ϵϯϭ͘ϰϭϭ͕ϲϴ

ϭ͕ϭϬй

ϭ͕ϱϯй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

Ϯϳ
ϭϲ

ϰ͘ϯϵϬ͘Ϯϯϲ͕ϲϰ
Ϯ͘ϱϭϰ͘ϮϵϮ͕ϰϬ

Ϭ͕ϯϳй
Ϭ͕Ϯϭй

Ϭ͕ϱϮй
Ϭ͕ϯϬй

ϱ͘ϬϵϮ͘ϰϵϳ

ϱϰ͘ϳϬϱ͘ϵϮϳ͕ϲϴ

ϰ͕ϲϲй

ϲ͕ϰϳй

Ϯϲ͘ϴϭϲ

ϱϬ͘ϳϳϳ͘ϴϴϳ͕Ϯϴ

ϰ͕ϯϮй

ϲ͕ϬϬй

ŝĂ͘^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

ϳϱϵ

ϭϮ͘ϱϯϱ͘Ϭϴϯ͕Ϭϲ

ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϰϴй

ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘

ϳϱϵ

ϭϮ͘ϯϱϯ͘ϰϬϲ͕ϯϲ

ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϰϲй

Ϯ͘ϱϮϴ

ϭ͘ϴϱϭ͘ϵϰϬ͕ϭϮ

Ϭ͕ϭϲй

Ϭ͕ϮϮй

ϭϬ͘ϭϮϬ

ϭϭ͘ϬϴϮ͘Ϯϳϭ͕ϯϴ

Ϭ͕ϵϰй

ϭ͕ϯϭй

ϳ͘ϱϵϬ
ϱ͘ϬϲϬ

ϭϮ͘ϳϬϱ͘ϯϮϴ͕ϲϬ
Ϯϰϵ͘ϴϱϳ͕ϳϲ

ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϱϬй
Ϭ͕Ϭϯй

ϱ͘Ϭϲϱ͘ϲϴϭ

ϯ͘ϵϮϴ͘ϬϰϬ͕ϰϬ

Ϭ͕ϯϰй

Ϭ͕ϰϳй

ϰϭϰ͘ϴϮϭ
ϰ͘ϲϱϬ͘ϴϲϬ

ϯϬϱ͘ϭϰϲ͕ϱϬ
ϯ͘ϲϮϮ͘ϴϵϯ͕ϵϬ

Ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕ϯϭй

Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϰϯй

ϮϬ͘ϰϰϬ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϯϭϰ͕ϳϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ͲϮϭ͘ϭϭϵ͕ϲϴ
Ͳϭ͘ϵϱϳ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϴϰϳ͘ϴϮϱ͘ϮϬϯ͕ϯϯ

ϳϮ͕ϭϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ

ŽŶĐZŽĚǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘
ĞŵŝŐŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϭǐ^ĠƌŝĞ
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
ŝƐƉŽŶşǀĞůĚŽ&ƵŶĚŽ&^^
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌĚŽ&ƵŶĚŽ&^^
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ΎΎdşƚƵůŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŶƚĂďŝůŵĞŶƚĞĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘

ϰϮ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

/WΎΎ
ϱ͕ϭϳй
/
ϯ͕ϱϱй
^>/
ϭϬ͕ϰϲй
/W
ϴϬ͕ϴϮй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ƟǀŽƐ
ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŵďĞǀ^͘͘
ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ
ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘
ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘
ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘
ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ
ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘
ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘
/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
/ƚĂƵƐĂ^͘͘
DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘
WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘
^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
^ƵǌĂŶŽ^͘͘
dŽƚǀƐ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕ͘/ďŽǀ͘ƚ͘&/ĚĞ&/
sĞůƚ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/ĚĞ&/
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

>^Kϯ
>hWϭϭ
sϯ
ϯ^ϯ
ϰ
^ϯ
Z^Zϯ
Z^Zϲ
^ϯ
ZD>ϯ
ZWZϯ
^^Wϯ
^WZϭϭ
W>ϲ
E'/ϭϭ
Yd>ϯ
/'dϯ
/dhϰ
/d^ϰ
Dh>dϯ
Zdϯ
^h>ϭϭ
^hϯ
dKd^ϯ
dϭϭ
h'Wϯ
h^/Dϱ
s>ϯ

KE
hE/d
KE
KE
WE
KE
KE
WE
KE
KE
KE
KE
hE/d
WE
hE/d
KE
KE
WE
WE
KE
KE
hE/d
KE
KE
hE/d
KE
WE
KE

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϭϯϳ͘ϵϳϬ
ϱϳ͘ϵϵϴ
ϭϰ͘ϬϬϬ
Ϯϴϱ͘ϭϱϴ
ϭϲ͘ϱϬϬ
ϭϵϯ͘ϳϯϰ
ϰϬ͘ϬϬϬ
ϭϭϯ͘ϲϬϳ
ϰϬ͘ϮϮϭ
ϭϰ͘ϮϬϬ
ϵϳ͘ϵϲϱ
Ϯϱ͘ϰϲϯ
Ϯϳ͘ϰϱϲ
ϰϱ͘ϳϳϳ
ϭϵ͘ϱϱϬ
ϭϰ͘ϬϳϬ
ϯϭ͘ϬϬϬ
ϲϮ͘ϭϲϱ
ϭϵϲ͘ϴϱϬ
ϭϳϵ͘ϲϬϬ
ϵϲ͘ϯϱϭ
ϮϬ͘ϮϬϬ
Ϯϭ͘ϱϵϴ
ϯ͘Ϯϳϱ
ϴϵ͘ϱϱϵ
ϰϭ͘ϳϴϲ
ϮϬϰ͘ϭϱϴ
ϯϲ͘ϰϬϬ
ϭϰϵ͘ϯϮϵ
ϱ͘ϳϭϮ͘ϴϮϯ͕ϭϳ
Ϯ͘ϳϴϵ͕ϬϬ
ϭϳϵ͘ϳϮϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϴϴ͘ϯϭϱ͕ϵϲ
ϭ͘ϭϯϲ͘ϳϵϭ͕Ϯϭ

ϲϬ͘ϲϮϮ͘ϵϱϯ͕Ϯϵ
ϭ͘ϲϵϭ͘ϴϬϭ͕ϲϲ
ϯϳϵ͘ϮϲϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϲϮ͘ϳϮϮ͕ϳϬ
ϭ͘ϬϮϮ͘ϲϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϱϳ͘ϵϰϬ͕ϳϲ
ϭ͘ϱϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϴϵ͘ϯϭϬ͕Ϯϱ
ϱϴϲ͘Ϭϭϵ͕ϵϳ
ϰϮϬ͘ϳϰϲ͕ϬϬ
ϵϲϵ͘ϴϱϯ͕ϱϬ
ϮϱϮ͘Ϭϴϯ͕ϳϬ
ϭ͘ϮϮϬ͘ϭϰϰ͕ϲϰ
ϭ͘ϭϵϬ͘ϮϬϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϱ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ
ϳϯϲ͘ϳϬϱ͕ϮϬ
ϳϭϳ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϬϵ͘ϰϮϵ͕ϳϱ
ϲ͘ϮϮϲ͘ϯϲϱ͕ϱϬ
Ϯ͘ϭϬϲ͘ϳϬϴ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϲϳ͘ϭϯϵ͕Ϭϯ
ϰϰϳ͘ϬϮϲ͕ϬϬ
ϵϱϳ͘ϴϳϭ͕ϯϬ
ϭϵϭ͘ϳϭϴ͕ϱϬ
Ϯ͘ϱϳϮ͘ϭϯϰ͕ϰϴ
ϭ͘ϯϵϮ͘ϳϮϳ͕ϯϴ
ϰ͘ϴϰϲ͘ϳϭϬ͕ϵϮ
ϱϯϭ͘ϴϬϰ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϱϴ͘ϴϮϭ͕Ϭϱ
ϱϮ͘ϰϲϮ͘Ϭϱϰ͕ϴϲ
ϭϮ͘ϯϴϳ͘ϬϲϬ͕ϵϯ
ϮϬ͘ϲϬϱ͘ϳϬϬ͕ϱϱ
ϲϮϭ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
ϭϰ͘Ϯϲϯ͘ϳϮϵ͕ϱϱ
ϰ͘ϱϴϯ͘ϴϱϭ͕ϴϯ
Ϯϳϰ͘ϭϴϵ͕ϰϬ
ϭϭϯ͘ϯϱϵ͘ϭϵϳ͕ϱϱ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘

ϰϯ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϱ͕ϭϳй
Ϭ͕ϭϰй
Ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕ϯϴй
Ϭ͕Ϭϵй
Ϭ͕ϰϱй
Ϭ͕ϭϯй
Ϭ͕ϭϱй
Ϭ͕Ϭϱй
Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕ϭϬй
Ϭ͕ϭϬй
Ϭ͕ϭϮй
Ϭ͕Ϭϲй
Ϭ͕Ϭϲй
Ϭ͕ϮϬй
Ϭ͕ϱϯй
Ϭ͕ϭϴй
Ϭ͕ϭϵй
Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϭϮй
Ϭ͕ϰϭй
Ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕ϭϯй
ϰ͕ϰϱй
ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕ϳϱй
Ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕Ϯϭй
Ϭ͕ϯϵй
Ϭ͕ϬϮй
ϵ͕ϲϰй

ϱϯ͕ϰϴй
ϭ͕ϰϵй
Ϭ͕ϯϯй
ϯ͕ϵϰй
Ϭ͕ϵϬй
ϰ͕ϲϰй
ϭ͕ϯϳй
ϭ͕ϱϴй
Ϭ͕ϱϮй
Ϭ͕ϯϳй
Ϭ͕ϴϲй
Ϭ͕ϮϮй
ϭ͕Ϭϴй
ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕Ϯϵй
Ϭ͕ϲϱй
Ϭ͕ϲϯй
Ϯ͕Ϭϰй
ϱ͕ϰϵй
ϭ͕ϴϲй
Ϯ͕ϬϬй
Ϭ͕ϯϵй
Ϭ͕ϴϰй
Ϭ͕ϭϳй
Ϯ͕Ϯϳй
ϭ͕Ϯϯй
ϰ͕Ϯϴй
Ϭ͕ϰϳй
ϭϭ͕ϱϮй
ϰϲ͕Ϯϴй
ϭϬ͕ϵϯй
ϭϴ͕ϭϴй
Ϭ͕ϱϱй
ϭϮ͕ϱϴй
ϰ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϯϰй
ϭϬϬ͕ϬϬй

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ

Ϯϵ͕ϲϰй

ϭϭ͕ϰϯй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

ϳ͕ϯϲй

ϱϭ͕ϱϳй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ

EşǀĞůϮ

EşǀĞůϭ

dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ſůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭ͘ϭϭϬ͘ϵϰϭ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϳϲй

ϳϯϲ͘ϴϯϲ͕ϱϴ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϱϬй

ϯϳϰ͘Ϭϴϲ͕Ϯϰ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϲй

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϯ͘ϱϴϮ͕ϱϮ
ϰϬϱ͕ϭϳ
ϭ͘ϯϰϱ͕ϯϬ
ϭ͘ϴϯϮ͕Ϭϰ

ϭϴ͕ϯϮ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϯϴ͘Ϭϴϯ͘ϭϭϱ͕ϭϰ

ϭϰϱ͘Ϭϳϰ͘ϴϯϭ͕ϰϴ

ϭϮ͕ϯϯй

ϵϵ͕Ϯϰй

ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D

ϰ͘ϯϵϴ͘Ϯϯϵ͕ϵϴ

ϴ͘ϭϲϳ͘ϳϲϰ͕ϯϱ

Ϭ͕ϲϵй

ϱ͕ϱϵй

ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

ϵ͘ϴϳϮ͘ϮϭϮ͕ϰϴ

ϭϳ͘Ϯϱϴ͘ϴϰϲ͕ϴϴ

ϭ͕ϰϳй

ϭϭ͕ϴϭй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϳ͘ϭϴϲ͘ϭϵϭ͕ϱϵ

Ϯϭ͘ϳϭϴ͘ϵϯϱ͕ϭϯ

ϭ͕ϴϱй

ϭϰ͕ϴϱй

ϲ͘ϱϰϳ͘ϭϬϭ͕ϳϱ

ϭϰ͘ϰϳϵ͘ϬϬϲ͕ϱϯ

ϭ͕Ϯϯй

ϵ͕ϵϬй
ϴ͕ϳϲй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϰϱ͘ϴϬϯ͕ϵϯ

ϭϮ͘ϴϬϰ͘ϵϵϴ͕Ϯϴ

ϭ͕Ϭϵй

ϱϰϳ͘ϰϴϴ͕ϰϵ

ϲ͘ϲϭϳ͘ϵϮϳ͕ϲϵ

Ϭ͕ϱϲй

ϰ͕ϱϯй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

Ϯ͘ϲϰϲ͘Ϯϱϲ͕ϰϮ

ϭϬ͘ϴϬϲ͘ϬϮϵ͕ϯϳ

Ϭ͕ϵϮй

ϳ͕ϯϵй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϱ͘Ϯϰϱ͘ϰϮϰ͕ϯϭ

ϭϲ͘ϳϬϴ͘ϭϲϳ͕Ϭϲ

ϭ͕ϰϮй

ϭϭ͕ϰϯй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϭ͘ϰϲϯ͘ϳϰϰ͕ϵϱ

ϱ͘ϵϭϭ͘ϴϰϬ͕ϰϱ

Ϭ͕ϱϬй

ϰ͕Ϭϰй

ϰϵ͘ϰϱϰ͕ϱϱ

ϭϭ͘ϵϵϲ͘ϵϴϯ͕ϳϰ

ϭ͕ϬϮй

ϴ͕Ϯϭй

ϴϭ͘ϭϵϲ͕ϳϭ

ϭϴ͘ϲϬϰ͘ϯϯϮ͕ϬϬ

ϭ͕ϱϴй

ϭϮ͕ϳϯй

ϭϰϲ͘ϭϴϱ͘ϳϳϮ͕ϲϮ

ϭϮ͕ϰϯй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ϲ͘ϰ^'DEdK/Es^d/DEdK^EKydZ/KZ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯ͘ϯϴϯ͘ϳϳϭ͕Ϯϵ

Ϯϯ͘ϮϴϬ͘ϴϱϵ͕ϳϵ

ϭ͕ϵϴй

ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//

ϱ͘ϰϵϮ͕ϴϬ

ϯ͘ϭϬϬ͘ϮϮϴ͕ϭϰ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϮй

ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϯ͘ϱϬϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϭϬϳ͘ϵϮϵ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϱй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

ϮϮϱ͘ϯϳϲ͕ϭϭ

ϵϭϮ͘ϴϲϬ͕ϯϴ

Ϭ͕Ϭϴй

ϯ͕ϵϮй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϭϲ͘ϯϬϬ͕ϱϳ

Ϯ͘ϵϮϰ͘ϱϵϰ͕ϱϭ

Ϭ͕Ϯϱй

ϭϮ͕ϱϲй

ϴ͘ϮϳϮ͕Ϯϴ

ϯ͘Ϯϭϰ͘ϲϲϲ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϯϳй

ϭϯ͕ϴϭй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//
D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/
WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽǆƚĞƌŝŽƌ

ϵϲϰ͘ϰϱϬ͕ϵϮ

ϭ͘ϲϵϳ͘ϭϳϮ͕ϯϭ

Ϭ͕ϭϰй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯ͘Ϭϴϲ͘ϯϰϳ͕ϲϱ

ϯ͘ϱϲϵ͘ϭϮϵ͕ϱϳ

Ϭ͕ϯϬй

ϭϱ͕ϯϯй

ϳϯ͘ϭϴϰ͕ϳϵ

ϯ͘ϬϲϬ͘ϰϰϭ͕ϳϮ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϭϱй

ϴϰϱ͕ϭϲ

ϭ͘ϲϵϯ͘ϴϯϳ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϲй

ϳ͕Ϯϳй

Ϯϯ͘ϮϴϬ͘ϴϱϵ͕ϳϵ

ϭ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘

ϰϰ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϳϲй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕Ϯϰй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϳ

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

 ϭ͘ϱϲϱ͘ϴϴϵ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϵϰй

ϳ

 ϭ͘ϱϲϱ͘ϴϴϵ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϵϰй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϴ͘ϴϯϳ

 ϵϬϵ͘ϴϮϱ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕Ϯϴй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϲ͘ϵϰϬ

 ϴϲϬ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
 ϰϵ͘Ϯϲϱ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϯ͕ϭϲй

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͘ϴϵϳ

/ŵſǀĞů

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ
Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^

ϯϳ͘Ϯϵϱ͘ϴϱϬ͕ϴϴ
ϭ͘ϮϰϬ͘ϭϲϰ͕ϭϳ

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϵϵϯ͘ϭϳϵ͕ϬϮ
ϯ͘Ϭϰϴ͘ϱϳϬ͕ϲϯ

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^

ϳϲϮ͘ϳϵϰ͕ϭϰ

ϲϮϱ͘ϯϵϵ͕ϳϭ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

ϯ͕ϭϳй
Ϭ͕ϭϭй

ϵϯ͕ϳϴй
ϯ͕ϯϯй

Ϭ͕Ϭϲй

Ϯ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϭϳй

ͲϬ͕ϴϴй

Ϭ͕Ϯϲй

ϴ͕ϭϳй

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϲϴй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^

ϭ͘ϯϳϬ͘ϲϱϱ͕ϵϵ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϲϴй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

ϭ͘ϯϰϴ͘ϭϬϱ͕ϴϮ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϲϭй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^

Ϯ͘ϳϯϮ͘ϱϲϭ͕Ϭϰ

Ϭ͕Ϯϯй

ϳ͕ϯϯй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^

Ϯ͘Ϭϲϲ͘ϳϭϲ͕ϯϮ

Ϭ͕ϭϴй

ϱ͕ϱϰй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

ϭ͘ϯϭϳ͘ϯϲϰ͕ϴϵ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϱϯй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ϯ͘ϲϲϰ͘ϲϳϴ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϯϯй

ϳ͕ϭϰй

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^

Ϭ͕Ϭϳй

Ϯ͕Ϭϳй

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^

ϭ͘Ϭϴϵ͘ϭϮϵ͕ϴϮ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϵϮй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭ͘ϯϵϮ͘ϵϳϲ͕ϵϴ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϳϯй

Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϰϱй

Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϯϰй

ϳ͕ϱϴй

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϱϭϲ͘ϬϬϲ͕ϭϲ

Ϭ͕Ϭϰй

ϭ͕ϯϴй

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϱϴϴ͘ϳϵϴ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϱϴй

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϰϱ

ϳϳϯ͘ϱϰϳ͕ϯϮ

ϱϰϭ͘ϴϬϳ͕ϯϰ
ϭ͘ϬϬϮ͘ϴϬϴ͕ϵϱ
ϯϴϳ͘ϴϵϬ͕ϵϰ
ϭ͘ϳϳϰ͘ϲϬϴ͕ϱϳ
ϴϵϴ͘ϯϮϭ͕Ϭϴ
Ϯ͘ϴϮϱ͘Ϯϰϯ͕ϲϵ

Ϯϯ͘ϰϵϯ͕ϯϲ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϲϵй

Ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϭϱй

ϰ͕ϳϲй

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϰϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

ϭϭϰ͘ϲϭϵ͕ϵϭ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϯϭй

ϵϲϭ͘ϳϮϳ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϱϴй

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϴϵй

ϭ͘Ϭϳϳ͘ϳϵϳ͕ϱϬ
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ
dŽƚĂů'ĞƌĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
Ϯϲϭ͘ϵϭϰ͕ϱϬ
ϭ͘ϱϱϬ͘ϵϮϰ͕ϭϴ
Ϯϳϱ͘ϱϬϴ͕ϬϬ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϳϬй

Ϭ͕ϭϯй

ϰ͕ϭϲй

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϳϰй

ϭ͘ϴϲϬ͘ϲϭϯ͕ϱϵ

Ϭ͕ϭϲй

ϰ͕ϵϵй

ϰϯϵ͘ϮϯϮ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϭϰй

ϭ͕ϭϴй

;ϴϯ͘ϭϯϵ͕ϴϳͿ
;ϭϰϴ͘ϭϲϵ͕ϴϮͿ

ͲϬ͕Ϭϭй
ͲϬ͕Ϭϭй

ͲϬ͕ϮϮй
ͲϬ͕ϰϬй

ϯ͕ϯϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯϵ͘ϳϳϭ͘ϱϲϱ͕Ϭϰ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

KƉĞƌĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ

ϱ͘ϭϯϬ͘ϯϴϮ͕ϯϬ
ϵϴ͘ϳϲϮ͕ϯϰ
ϱ͘ϮϮϵ͘ϭϰϰ͕ϲϰ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϭ͕ϰϯй

ϵϴ͕ϭϭй
ϭ͕ϴϵй

ϯϭ͘ϭϱϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϱϭ

Ϭ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϰϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯϭ͘ϭϱϭ͕Ϭϳ

ϭ͘ϰϵϮ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϰϲ

ϰϭ
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/ŵſǀĞů

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^

3ODQRGH%HQHItFLRV)%35(9
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯϳ͘ϯϲϲ

ϭϰϲ͘Ϭϳϰ͘ϵϭϴ͕ϭϮ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ
ϲϴ͕ϲϳй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϴϳ͕ϴϮй

>ĞƚƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

Ϯ͘ϱϱϭ

Ϯ͘ϯϵϳ͘Ϭϵϴ͕ϰϵ

ϭ͕ϭϯй

ϭ͕ϰϰй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů

ϲ͘ϭϬϬ

ϲϱ͘ϰϲϬ͘Ϯϴϵ͕ϮϬ

ϯϬ͕ϳϲй

ϯϵ͕ϯϱй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

ϭ͘ϮϳϬ

ϭϯ͘ϲϬϮ͘ϰϬϭ͕ϵϮ

ϲ͕ϰϬй

ϴ͕ϭϴй

EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

ϵ͘Ϭϭϲ
ϴ͘ϰϮϵ

ϯϰ͘ϳϯϬ͘ϱϬϮ͕ϰϰ
Ϯϵ͘ϴϴϰ͘ϲϮϲ͕Ϭϲ

ϭϲ͕ϯϯй
ϭϰ͕Ϭϱй

ϮϬ͕ϴϴй
ϭϳ͕ϵϳй

ϭ͘ϭϳϴ

ϭϱ͘Ϭϲϵ͘ϰϭϭ͕Ϯϱ

ϳ͕Ϭϵй

ϵ͕Ϭϲй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϭ͘ϭϬϭ

Ϯ͘Ϯϳϴ͘ϯϴϴ͕Ϯϳ

ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϯϳй

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘

ϭ͘ϭϬϬ

ϭ͘ϭϮϬ͘ϲϬϮ͕ϳϴ

Ϭ͕ϱϯй

Ϭ͕ϲϳй

ϭ

ϭ͘ϭϱϳ͘ϳϴϱ͕ϰϵ

Ϭ͕ϱϰй

Ϭ͕ϳϬй
ϳ͕ϲϵй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ϳϳ

ϭϮ͘ϳϵϭ͘ϬϮϮ͕ϵϴ

ϲ͕ϬϮй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϭϯ

Ϯ͘ϰϬϭ͘ϳϰϳ͕ϴϲ

ϭ͕ϭϯй

ϭ͕ϰϰй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϭϮ

ϭ͘ϵϲϭ͘ϳϬϰ͕ϱϮ

Ϭ͕ϵϮй

ϭ͕ϭϴй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

ϮϬ

ϯ͘ϮϵϬ͘ϯϬϬ͕ϰϲ

ϭ͕ϱϱй

ϭ͕ϵϴй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ϮϬ
ϭϮ

ϯ͘Ϯϱϭ͘ϱϱϬ͕ϴϰ
ϭ͘ϴϴϱ͘ϳϭϵ͕ϯϬ

ϭ͕ϱϯй
Ϭ͕ϴϵй

ϭ͕ϵϲй
ϭ͕ϭϯй

ϵϳϯ

ϰ͘ϴϭϭ͘Ϭϴϲ͕ϯϮ

Ϯ͕Ϯϲй

Ϯ͕ϵϬй

ϵϳϯ

ϰ͘ϴϭϭ͘Ϭϴϲ͕ϯϮ

Ϯ͕Ϯϲй

Ϯ͕ϵϬй

ϳϬ

ϭ͘ϭϱϲ͘Ϭϲϴ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϱϰй

Ϭ͕ϳϬй

ϮϬϬ

ϭϰϲ͘ϱϭϰ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕Ϭϵй

ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘

ϳϬ

ϭ͘ϭϯϵ͘ϯϭϮ͕ϴϰ

Ϭ͕ϱϰй

Ϭ͕ϲϵй

^ĂŶƚŽŶƚƀŶŝŽŶĞƌŐŝĂ^͘͘

ϯϯ

ϱϬϮ͘ϳϰϳ͕ϱϮ

Ϭ͕Ϯϰй

Ϭ͕ϯϬй

ϭϬϬ
ϱϬϬ

ϭ͘ϬϮϵ͘ϰϲϱ͕Ϯϳ
ϴϯϲ͘ϵϳϴ͕ϭϳ

Ϭ͕ϰϴй
Ϭ͕ϯϵй

Ϭ͕ϲϮй
Ϭ͕ϱϬй

ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/

ϰϲϲ͘ϯϵϰ

ϯϲϯ͘ϯϬϴ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϭϳй

Ϭ͕ϮϮй

&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ

ϰϲϲ͘ϯϵϰ

ϯϲϯ͘ϯϬϴ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϭϳй

Ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϬϬй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ
ŝĂ͘^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲ^^W
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂĚĂƐZŽĚŽǀŝĂƐǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘

^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌͬZĞĐĞďĞƌͬdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚŽ&ƵŶĚŽ^ŽďĞƌĂŶŽΎΎ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ

ͲϮϲϭ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϱ͘ϳϴϮ͕ϳϴ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϭϲϲ͘ϯϭϮ͘ϲϳϵ͕ϴϬ

ϳϴ͕ϭϵй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘
ΎΎZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽ&ƵŶĚŽ/ƚĂƷ^ŽďĞƌĂŶŽ͘

ϱϱ

/W Ͳ DD
ϰϱ͕ϳϵй
/ Ͳ DD
ϱ͕Ϯϯй

^>/
ϰϴ͕ϵϴй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

ĕƁĞƐ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭϮϵ͘ϴϱϯ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϯ͘ϵϲϴ͘ϵϬϯ͕ϱϳ

ϭ͕ϴϲй

ϰϰ͕ϵϴй

ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

>^Kϯ

KE

ϱ͘ϱϳϱ

ϭϲϮ͘ϲϮϮ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϴϰй

ŵďĞǀ^͘͘

sϯ

KE

Ϯ͘ϱϬϬ

ϯϵ͘ϭϮϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϰϰй

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ϯ^ϯ

KE

ϳ͘ϯϰϰ

ϰϱϱ͘ϭϴϭ͕ϭϮ

Ϭ͕Ϯϭй

ϱ͕ϭϲй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϱϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϳϲй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϭϰ͘ϳϯϳ

ϭϰϱ͘ϴϵϲ͕ϯϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϲϱй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϭϬ͘ϬϯϮ

ϮϳϮ͘Ϯϲϴ͕ϰϴ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕Ϭϵй

ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĞƌŐĠƟĐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

^Wϲ

WE

Ϯ͘ϯϬϬ

ϲϲ͘ϲϯϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϳϲй

ϮϮ͘ϱϱϲ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϲй

ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ

W>ϲ

WE

ϯϬϭ

ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ

W>ϯ

KE

Ϯ͘ϬϬϬ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϱϵй

ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

Yd>ϯ

KE

ϭ͘ϱϬϬ

ϯϰ͘ϳϰϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϯϵй

'ĞƌĚĂƵ^͘͘

''Zϰ

WE

ϯ͘ϴϬϬ

ϵϮ͘ϵϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

ϭ͕Ϭϱй

,ǇƉĞƌĂ^͘͘

,zWϯ

KE

ϲ͘ϬϬϬ

ϮϬϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϯϯй

EŽƚƌĞĂŵĞ/ŶƚĞƌŵĠĚŝĐĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

'E/ϯ

KE

Ϯ͘ϱϬϬ

ϭϵϱ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϮϮй

/ƚĂƵƐĂ^͘͘

/d^ϰ

WE

Ϯϳ͘ϮϬϬ

ϯϭϵ͘Ϭϱϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϱй

ϯ͕ϲϮй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

Ϯ͘ϳϱϬ

ϴϲ͘ϵϴϮ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϵй

DĂŚůĞDĞƚĂů>ĞǀĞ^͘͘

>sϯ

KE

Ϯ͘ϱϬϬ

ϱϮ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϱϵй

KE

ϯ͘ϭϱϯ

ϳϰ͘ϭϵϬ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϴϰй

DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

Dh>dϯ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ

WZϯ

KE

ϱ͘ϬϬϬ

ϯϳϱ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϴй

ϰ͕Ϯϱй

ZĂŝĂƌŽŐĂƐŝů^͘͘

Z>ϯ

KE

ϭ͘ϯϲϱ

ϯϰ͘ϭϳϵ͕ϲϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϯϵй

KE

ϭ͘ϬϮϯ

ϰϱ͘ϰϲϮ͕ϭϮ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϱϮй

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ

^WZϭϭ

hE/d

Ϯ͘ϳϰϲ

ϳϭ͘ϯϵϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϴϭй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

ϭϮ͘ϱϳϵ

ϰϭϵ͘Ϯϱϴ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϳϱй

dĞŐŵĂ'ĞƐƚĆŽ>ŽŐşƐƟĐĂ^͘͘

d'Dϯ

KE

ϯ͘ϬϬϬ

ϴϬ͘ϵϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϮй

KE

ϭ͘ϬϬϬ

Ϯϯ͘ϳϰϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϳй

KE

ϭ͘ϵϰϴ

ϭϳϬ͘ϯϱϮ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϵϯй

ϯ͘ϬϬϬ

ϮϮϳ͘ϮϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϱϲй

Ϯϭϱ͘ϰϬϮ͕ϰϴ

ϰ͘ϴϮϴ͘ϰϵϬ͕ϯϱ

Ϯ͕Ϯϴй

ϱϰ͕ϳϮй

ϳϱ͕ϭϴ

ϯϯϯ͘ϵϮϭ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϭϲй

ϯ͕ϳϴй

Ϯϴ͘ϱϯϬ

ϯ͘ϮϳϬ͘ϵϲϰ͕ϱϬ

ϭ͕ϱϰй

ϯϳ͕Ϭϳй

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘
sĂůĞ^͘͘
tĞŐ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕƁĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂƟǀŽ&/ĚĞ&/

^^Wϯ

h'Wϯ
s>ϯ
t'ϯ

KE

ϱ͘ϯϬϬ

ϲϯϯ͘ϲϲϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϯϬй

ϳ͕ϭϴй

ϭϴϭ͘ϰϵϳ͕ϯϬ

ϱϴϵ͘ϵϯϲ͕ϲϰ

Ϭ͕Ϯϴй

ϲ͕ϲϵй

Ϯϲ͘Ϯϯϯ͕ϭϳ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϯϬй

ϴ͘ϴϮϯ͘ϲϮϳ͕Ϭϵ

ϰ͕ϭϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

ϱϲ

6HJPHQWRGHOLVWDJHP
GDV$o}HVQD%RYHVSD
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ƟǀŽƐ





7UDGLFLRQDO

1RYR0HUFDGR

1tYHO

1tYHO

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϰϬ͕ϭϮ
ϰϬ͕ϭϮ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϳϮ͘ϵϲϯ͕ϳϳ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϯϬй

ϳϮ͘ϵϲϯ͕ϳϳ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϯϬй

ϱ͘ϱϰϰ͘ϳϲϲ͕Ϭϱ

Ϯϰ͘ϱϲϴ͘ϳϵϳ͕Ϯϯ

ϭϭ͕ϱϲй

ϵϵ͕ϳϬй

ϯϯϯ͘ϲϳϭ͕ϳϮ

ϲϭϵ͘ϲϰϲ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϯϬй

Ϯ͕ϱϭй

ϭ͘ϲϯϮ͘ϳϲϰ͕ϰϱ

Ϯ͘ϴϱϰ͘ϰϯϵ͕ϯϰ

ϭ͕ϯϰй

ϭϭ͕ϱϴй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϭϵϮ͘ϮϬϱ͕ϵϰ

ϳϳϲ͘ϮϵϬ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϯϲй

ϯ͕ϭϱй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϳϰϵ͘ϲϮϴ͕ϴϲ

Ϯ͘Ϯϲϱ͘ϲϭϰ͕ϱϵ

ϭ͕Ϭϳй

ϵ͕ϭϵй

ϭ͘ϬϵϮ͘ϯϰϴ͕ϮϬ

Ϯ͘ϰϭϱ͘ϳϰϯ͕ϮϮ

ϭ͕ϭϰй

ϵ͕ϴϬй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ
/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD
EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD
KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D
^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D

ϰ͘ϳϮϱ͕ϴϬ

ϭ͘ϯϮϭ͘ϭϱϬ͕ϲϮ

Ϭ͕ϲϮй

ϱ͕ϯϲй

ϭϱϰ͘Ϯϵϵ͕ϳϮ

ϭ͘ϴϲϱ͘ϭϰϯ͕ϭϰ

Ϭ͕ϴϴй

ϳ͕ϱϳй

ϯϰϳ͘ϯϬϲ͕ϱϳ

ϭ͘ϰϭϴ͘Ϯϯϭ͕ϳϵ

Ϭ͕ϲϳй

ϱ͕ϳϲй

ϭ͘ϬϬϰ͘ϰϳϬ͕Ϭϱ

ϯ͘ϭϵϵ͘ϱϮϮ͕ϱϱ

ϭ͕ϱϬй

ϭϮ͕ϵϴй

ϭϰ͘ϯϮϳ͕ϵϴ

ϯ͘ϰϳϱ͘ϳϲϳ͕ϱϲ

ϭ͕ϲϯй

ϭϰ͕ϭϭй

ϭϵ͘Ϭϭϲ͕ϳϳ

ϰ͘ϯϱϳ͘Ϯϰϴ͕ϭϲ

Ϯ͕Ϭϱй

ϭϳ͕ϲϵй

Ϯϰ͘ϲϰϭ͘ϳϲϭ͕ϬϬ

ϭϭ͕ϱϵй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ
ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//
ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϴϲϵ͘ϰϰϲ͕ϭϲ

ϱ͘ϵϲϬ͘ϵϯϵ͕ϳϬ

Ϯ͕ϴϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭ͘ϯϵϵ͕ϲϯ

ϳϴϵ͘ϵϳϲ͕ϱϳ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϯ͕Ϯϱй

ϴϵϮ͕ϭϬ

ϳϵϭ͘ϵϯϵ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϯ͕Ϯϵй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

ϲϰ͘ϯϵϰ͕ϱϭ

ϮϲϬ͘ϴϮϮ͕ϲϴ

Ϭ͕ϭϮй

ϰ͕ϯϴй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϰ͘ϭϱϯ͕ϱϵ

ϳϰϱ͘ϮϮϮ͕ϵϰ

Ϭ͕ϯϱй

ϭϮ͕ϱϬй

Ϯ͘ϭϬϳ͕ϴϴ

ϴϭϵ͘ϭϯϲ͕ϳϴ

Ϭ͕ϯϵй

ϭϯ͕ϳϰй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/

Ϯϰϱ͘ϳϴϰ͕ϵϭ

ϰϯϮ͘ϱϭϰ͕ϴϱ

Ϭ͕ϮϬй

ϳ͕Ϯϲй

WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ

ϱϯϭ͘ϴϱϬ͕ϭϱ

ϵϬϵ͘ϴϯϵ͕ϳϴ

Ϭ͕ϰϯй

ϭϱ͕Ϯϲй

ϭϴ͘ϲϰϴ͕ϬϬ

ϳϳϵ͘ϴϮϮ͕ϭϮ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϯ͕Ϭϴй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϯϬй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϳϬй

ϲ͘ϰ^'DEdK/Es^d/DEdK^EKydZ/KZ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ

Ϯϭϱ͕ϯϴ

ϰϯϭ͘ϲϲϰ͕ϵϬ

Ϭ͕ϮϬй

ϳ͕Ϯϰй

ϱ͘ϵϲϬ͘ϵϯϵ͕ϳϬ

Ϯ͕ϴϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

ϱϳ
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ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ
Ϯ

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϰϰϳ͘ϯϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϰϳ͘ϯϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϰϳ͘ϯϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

KƉĞƌĂĕĆŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ
sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

ϲ͘ϰϳϲ͘ϰϬϳ͕ϱϳ

ϯ͕Ϭϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϮϬϲ͘ϳϰϮ͕Ϯϵ

ϭ͘ϳϵϳ

ϲ͘ϰϳϲ͘ϰϬϳ͕ϱϳ

ϯ͕Ϭϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϮϬϲ͘ϳϰϮ͕Ϯϵ

ϭ͘ϳϵϳ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϱϴ

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞŝĂƐ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĚŽƌĂƐ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^
3ODQRGH%HQHItFLRV)%35(9,,
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů
>ĞƚƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϮϯϬ͘ϱϰϱ
ϭϱϵ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

ϭ͘Ϯϴϰ͘ϵϵϰ͘ϰϭϮ͕ϯϲ

ƐͬdΎ
ϳϬ͕ϭϴй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϵϭ͕ϰϳй

ϭϰϵ͘Ϯϳϰ͕ϲϵ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϭϭй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϳ͘ϯϮϬ͘Ϭϵϰ͕ϬϮ

ϱ͕ϴϲй

ϳ͕ϲϰй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

ϰϯ͘Ϯϲϰ

ϰϲϱ͘ϯϵϰ͘ϲϳϲ͕ϱϵ

Ϯϱ͕ϰϮй

ϯϯ͕ϭϯй

ϭϳϲ͘ϱϵϳ
ϱϮϱ

ϳϭϬ͘Ϯϲϵ͘ϯϱϵ͕ϱϯ
ϭ͘ϴϲϭ͘ϬϬϳ͕ϱϯ

ϯϴ͕ϳϵй
Ϭ͕ϭϬй

ϱϬ͕ϱϲй
Ϭ͕ϭϯй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϭϭ͘ϭϰϲ

ϴϬ͘ϴϯϲ͘ϰϵϴ͕ϭϬ

ϰ͕ϰϮй

ϱ͕ϳϱй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϭϬ͘ϴϬϭ

ϮϮ͘ϯϲϵ͘ϲϯϬ͕ϯϬ

ϭ͕ϮϮй

ϭ͕ϱϵй

ϭϬ͘ϴϬϬ
ϭ

ϭϭ͘ϬϬϮ͘Ϯϴϭ͕ϴϯ
ϭϭ͘ϯϲϳ͘ϯϰϴ͕ϰϳ

Ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕ϲϮй

Ϭ͕ϳϴй
Ϭ͕ϴϭй

EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲΎΎ

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘

ϯϰϱ

ϱϴ͘ϰϲϲ͘ϴϲϳ͕ϴϬ

ϯ͕ϮϬй

ϰ͕ϭϲй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϲϭ

ϭϭ͘ϵϲϭ͘ϵϴϰ͕ϰϭ

Ϭ͕ϲϱй

Ϭ͕ϴϱй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϰϮ

ϲ͘ϴϲϱ͘ϵϲϱ͕ϴϯ

Ϭ͕ϯϴй

Ϭ͕ϰϵй

ϭϮϴ

Ϯϭ͘ϯϰϬ͘Ϭϯϳ͕Ϯϳ

ϭ͕ϭϳй

ϭ͕ϱϮй

ϳϭ
ϰϯ

ϭϭ͘ϱϰϭ͘ϳϭϵ͕ϰϴ
ϲ͘ϳϱϳ͘ϭϲϬ͕ϴϭ

Ϭ͕ϲϯй
Ϭ͕ϯϳй

Ϭ͕ϴϮй
Ϭ͕ϰϴй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ

ϭϴ͘ϭϲϱ

ϯϰ͘ϯϵϬ͘ϴϮϱ͕ϰϬ

ϭ͕ϴϴй

Ϯ͕ϰϰй

ĞďġŶƚƵƌĞƐ

ϭϴ͘ϭϲϱ

ϯϰ͘ϯϵϬ͘ϴϮϱ͕ϰϬ

ϭ͕ϴϴй

Ϯ͕ϰϰй

ϲ͘ϴϱϰ

ϳ͘ϱϬϱ͘ϳϮϬ͕ϭϲ

Ϭ͕ϰϭй

Ϭ͕ϱϯй

ϱϭϰ

ϴ͘ϰϴϴ͘ϴϰϰ͕ϭϯ

Ϭ͕ϰϲй

Ϭ͕ϲϬй

ϭ͘ϳϭϲ

ϭ͘Ϯϱϳ͘ϬϵϮ͕Ϯϳ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕Ϭϵй

ϱϭϰ

ϴ͘ϯϲϱ͘ϴϭϭ͕ϰϮ

Ϭ͕ϰϲй

Ϭ͕ϲϬй

ϱ͘ϭϰϬ
ϯ͘ϰϮϳ

ϴ͘ϲϬϰ͘ϭϯϱ͕ϱϳ
ϭϲϵ͘ϮϮϭ͕ϴϱ

Ϭ͕ϰϳй
Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϲϭй
Ϭ͕Ϭϭй

ϲ͘ϭϮϳ͘ϳϳϬ

ϰ͘ϳϱϭ͘ϲϬϳ͕ϱϭ

Ϭ͕Ϯϲй

Ϭ͕ϯϰй

ϱϬϭ͘ϳϵϱ
ϱ͘ϲϮϱ͘ϵϳϱ

ϯϲϵ͘ϭϮϱ͕ϰϱ
ϰ͘ϯϴϮ͘ϰϴϮ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕Ϯϰй

Ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕ϯϭй

ϭϵ͘ϭϵϰ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϰϲϮ͕ϰϯ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϲϯ͘ϲϬϬ͕ϳϭ
Ͳϭ͘ϳϮϲ͕ϳϭ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϭ͘ϰϬϰ͘ϵϮϳ͘ϲϳϮ͕ϲϰ

ϳϲ͕ϳϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘
ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ĞŵŝŐŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘
ŝĂ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ŽŶĐZŽĚǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘
ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϭǐ^ĠƌŝĞ
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
ŝƐƉŽŶşǀĞůĚŽ&ƵŶĚŽ&^^///^KZEK
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌĚŽ&ƵŶĚŽ&^^///^KZEK
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^///^KZEK
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ΎΎZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽ&ƵŶĚŽ/ƚĂƷ^ŽďĞƌĂŶŽ͘

ϭϵϲ
ϲϳ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ
/W
ϱϱ͕ϱϲй

/
ϯ͕ϲϲй

^>/
ϰϬ͕ϳϳй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>
YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭ͘ϱϳϭ͘ϯϴϬ
ϯϵ͘ϮϴϬ

hE/d

sϯ

KE

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

>^Kϯ

KE

>hWϭϭ

ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŵďĞǀ^͘͘

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϰϯ͘ϳϭϬ͘ϵϴϵ͕ϭϱ

Ϯ͕ϯϵй

ϯϵ͕ϳϰй

ϭ͘ϭϰϱ͘ϳϵϳ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕Ϭϰй

ϵ͘ϱϬϬ

Ϯϱϳ͘ϯϱϱ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϯй

ϮϬϮ͘ϵϳϳ

ϯ͘ϭϳϲ͘ϱϵϬ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϭϳй

Ϯ͕ϴϵй

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ϯ^ϯ

KE

ϭϭ͘ϭϬϬ

ϲϴϳ͘ϵϳϴ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϲϯй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϭϰϵ͘ϵϱϰ

ϰ͘Ϭϲϵ͘ϳϱϭ͕ϱϲ

Ϭ͕ϮϮй

ϯ͕ϳϬй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϭϲϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕Ϭϲй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϯ

KE

ϳϲ͘ϵϰϮ

ϭ͘Ϯϭϭ͘ϴϯϲ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϭϬй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϲ

WE

ϭϮϳ͘ϮϰϬ

ϭ͘ϴϱϯ͘ϴϴϲ͕ϴϬ

Ϭ͕ϭϬй

ϭ͕ϲϵй

^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

^ϯ

KE

ϵ͘ϲϬϬ

Ϯϴϰ͘ϰϰϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕Ϯϲй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϲϲ͘ϮϵϬ

ϲϱϲ͘Ϯϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϲϬй

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘

ZWZϯ

KE

ϭϳ͘Ϯϰϱ

ϭϳϬ͘ϳϮϱ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϲй

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

^^Wϯ

KE

ϭϴ͘ϲϬϲ

ϴϮϲ͘ϴϱϬ͕ϲϰ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϳϱй

^WZϭϭ

hE/d

ϯϭ͘ϬϮϭ

ϴϬϲ͘ϱϰϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϳϯй

W>ϲ

WE

ϭϯ͘Ϯϰϴ

ϵϵϮ͘ϴϬϱ͕ϭϮ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϵϬй

E'/ϭϭ

hE/d

ϵ͘ϱϱϱ

ϱϬϬ͘Ϯϵϵ͕ϴϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϰϱй

Yd>ϯ

KE

Ϯϭ͘ϬϬϬ

ϰϴϲ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϰϰй

/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

/'dϯ

KE

ϰϮ͘ϬϱϮ

ϭ͘ϱϲϮ͘Ϯϯϭ͕ϴϬ

Ϭ͕Ϭϵй

ϭ͕ϰϮй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

ϭϰϬ͘Ϭϯϴ

ϰ͘ϰϮϵ͘ϰϬϭ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϯϰй

ϰ͕Ϭϯй

/d^ϰ

WE

ϭϬϭ͘ϵϬϬ

ϭ͘ϭϵϱ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕Ϭϵй

Dh>dϯ

KE

ϲϱ͘ϯϱϴ

ϭ͘ϱϯϳ͘ϴϳϯ͕ϳϰ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϰϬй

Zdϯ

KE

ϭϯ͘ϲϬϬ

ϯϬϬ͘ϵϲϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕Ϯϳй

^h>ϭϭ

hE/d

ϭϰ͘ϱϲϴ

ϲϰϲ͘ϬϵϬ͕ϴϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϱϵй

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ
ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘
ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

/ƚĂƵƐĂ^͘͘
DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘
WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘
^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
^ƵǌĂŶŽ^͘͘

^hϯ

KE

Ϯ͘Ϯϭϰ

ϭϮϵ͘ϲϬϳ͕ϱϲ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϮй

dŽƚǀƐ^͘͘

dKd^ϯ

KE

ϲϬ͘ϲϱϰ

ϭ͘ϳϰϭ͘ϵϴϮ͕ϴϴ

Ϭ͕ϭϬй

ϭ͕ϱϴй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

Ϯϴ͘ϯϭϲ

ϵϰϯ͘ϳϳϮ͕Ϯϴ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϴϲй

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

h'Wϯ

KE

ϭϯϴ͘ϮϵϮ

ϯ͘Ϯϴϯ͘ϬϱϮ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϭϴй

Ϯ͕ϵϴй

hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘

h^/Dϱ

WE

Ϯϰ͘ϲϬϬ

ϯϱϵ͘ϰϬϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϯϯй

sĂůĞ^͘͘

s>ϯ

KE

ϭϬϲ͘ϮϯϬ

ϵ͘Ϯϴϵ͘ϴϭϯ͕ϱϬ

Ϭ͕ϰϵй

ϴ͕ϰϰй

ϰ͘ϳϳϮ͘ϮϯϬ͕ϭϱ

ϲϲ͘Ϭϳϴ͘ϱϱϰ͕ϰϭ

ϯ͕ϲϭй

ϲϬ͕Ϭϴй

ϭ͘ϴϴϵ͕ϬϬ

ϴ͘ϯϴϵ͘ϴϬϮ͕ϭϭ

Ϭ͕ϰϲй

ϳ͕ϲϯй

ϯϰϴ͘ϳϲϮ͕ϬϬ

ϯϵ͘ϵϴϱ͘ϱϲϯ͕ϯϬ

Ϯ͕ϭϴй

ϯϲ͕ϯϱй

Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͕Ϯϴй

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ

Ϯ͘ϱϭϬ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϰй

/ƚĂƷ&K&ZW/ĕƁĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂƟǀŽ&/ĚĞ&/

ϯ͘Ϯϲϯ͘ϳϴϳ͕ϵϰ

ϭϬ͘ϲϬϴ͘ϱϳϳ͕ϭϳ

Ϭ͕ϱϴй

ϵ͕ϲϱй

sĞůƚ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/ĚĞ&/

ϭ͘ϭϯϲ͘ϳϵϭ͕Ϯϭ

ϰ͘ϱϴϯ͘ϴϱϭ͕ϴϯ

Ϭ͕Ϯϱй

ϰ͕ϭϳй

ϭϵϲ͘ϵϬϮ͕ϴϮ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϴй

ϭϬϵ͘ϵϴϲ͘ϰϰϲ͕ϯϴ

ϲ͕Ϭϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ƚEŽǁ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘

ϭϵϲ
ϲϴ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ

ϯϮ͕Ϯϳй

ϭϬ͕ϳϰй

ϰϵ͕ϳϮй

dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϳ͕Ϯϳй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ

EşǀĞůϭ

EşǀĞůϮ
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ƟǀŽƐ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϰϮϳ͕ϭϵ

ϳϱϯ͘Ϯϲϰ͕ϯϳ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϯй

,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ

Ϯϳϰ͕ϳϳ

ϰϵϵ͘ϲϵϯ͕ϳϴ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϮϮй

/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
MůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ

ϵϭϭ͕ϴϱ

Ϯϱϯ͘ϱϱϴ͕ϭϴ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϭй

ϭ͘ϮϰϬ͕ϱϲ

ϭϮ͕ϰϭ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϱϰ͘ϱϭϯ͘ϮϵϮ͕ϯϴ

ϮϮϮ͘ϭϯϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϱ

ϭϮ͕ϭϯй

ϵϵ͕ϲϳй

ϱ͘ϬϮϲ͘Ϭϭϰ͕ϳϵ

ϵ͘ϯϯϯ͘ϱϳϱ͕ϰϬ

Ϭ͕ϱϭй

ϰ͕ϭϵй

ϭϱ͘ϬϮϵ͘ϱϳϵ͕ϰϱ

Ϯϲ͘Ϯϳϱ͘Ϭϴϯ͕ϴϮ

ϭ͕ϰϰй

ϭϭ͕ϳϵй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD
YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

Ϯ͘Ϭϯϰ͘ϮϱϮ͕ϲϯ

ϴ͘Ϯϭϲ͘Ϭϯϯ͕ϭϬ

Ϭ͕ϰϱй

ϯ͕ϲϵй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϵ͘Ϭϳϰ͘ϭϯϵ͕ϴϬ

Ϯϳ͘ϰϮϰ͘ϵϬϵ͕ϰϱ

ϭ͕ϱϬй

ϭϮ͕ϯϬй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϵ͘ϴϰϭ͘ϲϮϮ͕ϲϬ

Ϯϭ͘ϳϲϰ͘ϴϴϱ͕ϭϴ

ϭ͕ϭϵй

ϵ͕ϳϳй

ϱϳ͘ϴϬϬ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϭϱϴ͘ϲϴϴ͕ϯϬ

Ϭ͕ϴϴй

ϳ͕Ϯϱй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

ϭ͘Ϭϴϭ͘Ϯϳϴ͕ϵϳ

ϭϯ͘ϬϳϬ͘Ϯϳϲ͕ϲϳ

Ϭ͕ϳϭй

ϱ͕ϴϲй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϯ͘ϲϳϳ͘ϴϲϳ͕ϲϮ

ϭϱ͘Ϭϭϴ͘ϲϮϵ͕ϳϵ

Ϭ͕ϴϮй

ϲ͕ϳϰй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϴ͘ϰϰϯ͘ϲϵϵ͕ϰϮ

Ϯϲ͘ϴϵϱ͘ϱϴϮ͕ϭϴ

ϭ͕ϰϳй

ϭϮ͕Ϭϳй

ϭϬϭ͘ϵϴϱ͕ϯϲ

Ϯϰ͘ϳϰϬ͘ϮϮϴ͕ϭϴ

ϭ͕ϯϱй

ϭϭ͕ϭϬй

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D

ϭϰϱ͘Ϭϱϭ͕ϱϱ

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ

ϯϯ͘Ϯϯϱ͘ϭϳϳ͕ϳϴ

ϭ͕ϴϭй

ϭϰ͕ϵϭй

ϮϮϮ͘ϴϴϲ͘ϯϯϰ͕ϮϮ

ϭϮ͕ϭϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ϲ͘ϰ^'DEdK/Es^d/DEdK^EKydZ/KZ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϳ͘ϳϱϵ͘ϲϬϲ͕Ϯϰ
ϭϮ͘ϲϭϲ͕ϰϮ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϱϯ͘ϰϮϬ͘ϯϲϮ͕ϭϵ

Ϯ͕ϵϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϳ͘ϭϮϬ͘ϵϭϱ͕ϱϯ

Ϭ͕ϰϬй

ϭϯ͕ϯϯй

ϴ͘Ϭϰϭ͕ϰϱ

ϳ͘ϭϯϴ͘ϲϬϱ͕ϳϲ

Ϭ͕ϯϵй

ϭϯ͕ϯϲй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

ϱϬϰ͘ϳϰϴ͕ϴϵ

Ϯ͘Ϭϰϰ͘ϰϮϴ͕ϭϲ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϴϯй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϯϳ͘ϰϰϬ͕ϳϵ

ϲ͘ϳϭϳ͘ϱϬϮ͕ϱϲ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϮ͕ϱϳй
ϭϯ͕ϴϮй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ
ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//
ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϭϵ͘ϬϬϬ͕ϲϭ

ϳ͘ϯϴϯ͘ϳϲϴ͕ϭϯ

Ϭ͕ϰϬй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/

Ϯ͘Ϯϭϰ͘ϯϮϵ͕ϰϴ

ϯ͘ϴϵϲ͘ϲϭϵ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϯϭй

ϳ͕Ϯϵй

WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ

ϰ͘ϳϵϯ͘ϯϵϭ͕ϯϴ

ϴ͘ϮϬϬ͘Ϭϴϴ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϰϱй

ϭϱ͕ϯϱй

ϭϲϴ͘Ϭϵϲ͕ϳϴ

ϳ͘ϬϮϵ͘ϰϳϭ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϯϴй

ϭϯ͕ϭϲй

ϭ͘ϵϰϬ͕ϰϰ

ϯ͘ϴϴϴ͘ϵϲϮ͕ϱϱ

Ϭ͕Ϯϭй

ϳ͕Ϯϵй

ϱϯ͘ϰϮϬ͘ϯϲϮ͕ϭϵ

Ϯ͕ϵϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶŽǆƚĞƌŝŽƌ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘

ϭϵϲ
ϲϵ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϯϰй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϲϲй
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&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϱ

ϭ͘ϭϭϴ͘ϰϵϮ͕ϭϵ

Ϭ͕Ϭϱй

ϰ͕Ϭϯй

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

ϱ

ϭ͘ϭϭϴ͘ϰϵϮ͕ϭϵ

Ϭ͕Ϭϱй

ϰ͕Ϭϯй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϱ͘ϵϴϱ

ϲϭϲ͘ϭϳϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϯ͕ϮϮй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϰ͘ϳϬϬ

ϱϴϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϯϳϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϯ͕ϭϬй

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͘Ϯϴϱ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

/ŵſǀĞů

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ
Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϯϵϭ͘ϱϱϯ͕Ϭϱ

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W

Ϯ͘ϭϮϴ͘ϯϴϮ͕ϳϭ

Ϭ͕ϭϮй

ϳ͕ϲϲй

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^

ϰϯϲ͘ϲϮϳ͕ϱϱ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϱϳй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^

ϵϱϲ͘ϵϯϯ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϰϱй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

ϵϰϭ͘ϭϵϬ͕ϯϬ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϯϵй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^

ϭ͘ϵϬϳ͘ϳϱϴ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϭϬй

ϲ͕ϴϳй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϰϰϮ͘ϴϵϯ͕ϲϴ

Ϭ͕Ϭϴй

ϱ͕ϮϬй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϯϭй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^

ϳϲϬ͘ϯϴϰ͕Ϯϰ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϳϰй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϵϳϮ͘ϱϭϳ͕ϰϰ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϱϬй

Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϯϳϴ͘Ϯϲϲ͕ϵϬ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϯϲй

Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϳϬϬ͘ϭϭϴ͕ϲϳ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϱϮй

Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϮϳϬ͘ϴϬϵ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϵϴй

Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϭϳй

ϰ͕ϰϲй

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϭϯй

Ϯ͕Ϯϲй

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭϲ͘ϰϬϮ͕Ϭϴ

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϴϬ͘ϬϮϮ͕ϳϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭϵϲ
ϳϬ

ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϯϲ͘Ϭϯϴ͘ϰϱϴ͕ϱϭ
ϴϲϱ͘ϴϯϬ͕ϬϮ

ϭ͕ϰϮй
Ϭ͕Ϭϱй

ϵϯ͕ϳϱй
ϯ͕ϭϮй

ϱϯϮ͘ϱϱϬ͕ϱϮ

Ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕ϵϮй

Ϭ͕Ϭϵй

ϰ͕ϵϵй

ϵϭϵ͘ϳϮϴ͕Ϯϵ
ϭ͘ϴϲϬ͘ϯϲϱ͕ϴϭ
ϱϰϬ͘Ϭϱϳ͕ϵϯ

ϭ͘Ϯϯϴ͘ϵϱϲ͕ϰϯ
ϲϮϳ͘ϭϲϵ͕ϲϴ
ϭ͘ϵϳϮ͘ϰϲϱ͕ϯϮ

Ϭ͕ϭϬй

ϲ͕ϳϬй

Ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕ϵϰй

Ϭ͕ϭϭй

ϳ͕ϭϬй

ϯϲϬ͘Ϯϱϯ͕ϲϭ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϯϬй

ϰϭϭ͘Ϭϳϯ͕ϴϴ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϰϴй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϯϵй

ϲϳϭ͘ϰϯϳ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϰϮй

ϳϱϮ͘ϰϳϮ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϳϭй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ
dŽƚĂů'ĞƌĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
ϭϴϮ͘ϴϱϳ͕ϲϲ
ϭ͘ϬϴϮ͘ϳϴϵ͕ϰϲ
ϭϵϮ͘ϯϰϴ͕ϬϬ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϲϲй

Ϭ͕Ϭϲй

ϯ͕ϵϬй

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϲϵй

ϭ͘Ϯϵϵ͘ϬϬϮ͕Ϯϲ

Ϭ͕Ϭϳй

ϰ͕ϲϴй

ϯϬϲ͘ϳϱϬ͕ϯϴ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϭϬй

;ϱϴ͘Ϭϰϰ͕ϱϭͿ
;ϭϬϯ͘ϰϲϲ͕ϮϬͿ

Ϭ͕ϬϬй
ͲϬ͕Ϭϭй

ͲϬ͕Ϯϭй
ͲϬ͕ϯϳй

ϭ͕ϱϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ϯϳ͘ϳϳϯ͘ϭϮϮ͕ϭϱ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

KƉĞƌĂĕĆŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭϭ͘Ϯϲϴ͘ϲϮϱ͕ϮϮ
ϴϴ͘ϴϰϬ͕ϵϰ

Ϭ͕ϲϮй

ϵϵ͕ϮϮй
Ϭ͕ϳϴй

ϭϬϲ͘ϭϭϮ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϲϭϬ

Ϭ͕ϬϬй

ϭϭ͘ϯϱϳ͘ϰϲϲ͕ϭϲ

Ϭ͕ϲϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭϬϲ͘ϭϭϮ͕ϭϯ

Ϯ͘ϲϱϯ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϭϵϲ
ϳϭ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

ƐͬdΎ

ϰϯ
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ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

/ŵſǀĞů

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^
3ODQRGH%HQHItFLRV)%35(9,,,
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭϭϭ͘Ϯϭϭ

ϰϵϴ͘ϵϰϳ͘Ϭϭϳ͕ϰϴ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ
ϱϴ͕ϱϮй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϴϯ͕ϭϱй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů

Ϯ͘Ϭϯϲ

Ϯϭ͘ϴϱϬ͘ϯϳϭ͕ϭϰ

Ϯ͕ϱϲй

ϯ͕ϲϰй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎ

Ϯ͘ϲϳϯ

Ϯϴ͘ϳϱϰ͘ϱϬϳ͕ϲϰ

ϯ͕ϯϳй

ϰ͕ϳϵй

ϭϬϰ͘ϱϲϲ
ϭ͘ϵϯϲ

ϰϯϵ͘ϬϮϳ͘Ϯϵϲ͕ϵϱ
ϵ͘ϯϭϰ͘ϴϰϭ͕ϳϱ

ϱϭ͕ϱϬй
ϭ͕Ϭϵй

ϳϯ͕ϭϳй
ϭ͕ϱϱй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϱ͘ϳϳϰ

ϱϲ͘ϰϮϭ͘ϲϴϳ͕ϵϵ

ϲ͕ϱϵй

ϵ͕ϯϵй

/

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϱ͘ϱϬϭ

ϭϭ͘ϯϵϭ͘ϵϰϭ͕ϯϱ

ϭ͕ϯϮй

ϭ͕ϴϵй

ϰ͕ϴϳй

ϱ͘ϱϬϬ
ϭ

ϱ͘ϲϬϯ͘Ϭϭϯ͕ϴϵ
ϱ͘ϳϴϴ͘ϵϮϳ͕ϰϲ

Ϭ͕ϲϱй
Ϭ͕ϲϳй

Ϭ͕ϵϯй
Ϭ͕ϵϲй
ϳ͕ϱϬй

EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲΎ

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

Ϯϳϯ

ϰϱ͘ϬϮϵ͘ϳϰϲ͕ϲϰ

ϱ͕Ϯϳй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϰϳ

ϴ͘ϯϭϰ͘ϳϴϵ͕ϱϲ

Ϭ͕ϵϳй

ϭ͕ϯϵй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϱϰ

ϴ͘ϴϮϳ͘ϲϳϬ͕ϯϱ

ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕ϰϳй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

Ϯϴ

ϰ͘ϳϲϵ͘ϱϳϭ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϱϲй

Ϭ͕ϳϵй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ϵϬ
ϱϰ

ϭϰ͘ϲϯϭ͘ϵϳϴ͕ϴϬ
ϴ͘ϰϴϱ͘ϳϯϲ͕ϴϰ

ϭ͕ϳϮй
Ϭ͕ϵϵй

Ϯ͕ϰϰй
ϭ͕ϰϭй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ
ĞŵŝŐŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘

ϯ͘ϱϱϲ͘ϲϮϭ

ϰϰ͘ϳϰϯ͘ϳϳϴ͕ϰϵ

ϱ͕Ϯϰй

ϳ͕ϰϲй

ϮϮ͘ϭϳϳ

ϰϮ͘ϬϬϯ͘ϬϵϮ͕ϵϬ

ϰ͕ϵϮй

ϳ͕ϬϬй

ϴ͘ϯϲϴ

ϵ͘ϭϲϯ͘ϲϴϬ͕ϱϮ

ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϱϯй

ŝĂ͘^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

ϲϮϴ

ϭϬ͘ϯϳϭ͘ϱϴϯ͕ϴϴ

ϭ͕ϮϮй

ϭ͕ϳϯй

ŽŶĐZŽĚǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘

Ϯ͘ϬϵϮ

ϭ͘ϱϯϮ͘ϱϯϵ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϭϴй

Ϭ͕Ϯϲй

ϲϮϴ

ϭϬ͘ϮϮϭ͘Ϯϲϯ͕ϳϲ

ϭ͕ϮϬй

ϭ͕ϳϬй

ϲ͘Ϯϳϳ
ϰ͘ϭϴϰ

ϭϬ͘ϱϬϳ͘ϰϮϯ͕ϵϯ
ϮϬϲ͘ϲϬϭ͕ϳϱ

ϭ͕Ϯϯй
Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϳϱй
Ϭ͕Ϭϯй

ϯ͘ϱϯϰ͘ϰϰϰ

Ϯ͘ϳϰϬ͘ϲϴϱ͕ϱϵ

Ϭ͕ϯϮй

Ϭ͕ϰϲй

Ϯϴϵ͘ϰϯϬ
ϯ͘Ϯϰϱ͘Ϭϭϰ

ϮϭϮ͘ϵϬϳ͕ϲϮ
Ϯ͘ϱϮϳ͘ϳϳϳ͕ϵϳ

Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕ϯϬй

Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϰϮй

ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϭǐ^ĠƌŝĞ
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
ŝƐƉŽŶşǀĞů&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ

ϲ͘ϲϬϵ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϭϯϱ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϲ͘Ϯϰϱ͕ϵϵ
Ͳϭ͘ϭϰϵ͕ϴϮ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϲϬϬ͘ϭϭϭ͘ϴϯϮ͕ϲϯ

ϳϬ͕ϯϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘

ϭϵϲ
ϴϬ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

^>/
ϯ͕ϴϵй
/W
ϵϭ͕Ϯϰй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>
ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŵďĞǀ^͘͘

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭ͘ϳϲϮ͘ϭϰϰ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϰϵ͘ϴϬϴ͘Ϯϭϱ͕ϰϵ

ϱ͕ϴϯй

ϱϴ͕ϰϴй
ϭ͕ϲϰй

>^Kϯ

KE

ϰϳ͘ϴϵϴ

ϭ͘ϯϵϳ͘ϭϴϰ͕ϲϲ

Ϭ͕ϭϲй

>hWϭϭ

hE/d

ϭϭ͘ϲϬϬ

ϯϭϰ͘Ϯϰϰ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϳй

sϯ

KE

Ϯϯϱ͘ϲϬϬ

ϯ͘ϲϴϳ͘ϭϰϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϯй

ϰ͕ϯϯй

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ϯ^ϯ

KE

ϭϯ͘ϱϬϬ

ϴϯϲ͘ϳϯϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϴй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϭϳϬ͘ϬϱϬ

ϰ͘ϲϭϱ͘ϭϱϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϰй

ϱ͕ϰϮй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϳϳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϭ͕ϵϭй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϯ

KE

ϵϯ͘ϵϬϬ

ϭ͘ϰϳϴ͘ϵϮϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϳй

ϭ͕ϳϰй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϲ

WE

ϯϯ͘ϮϬϬ

ϰϴϯ͘ϳϮϰ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϱϳй

^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

^ϯ

KE

ϭϭ͘ϳϬϬ

ϯϰϲ͘ϲϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϭй

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐ
ĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ
ϱϬ͕ϴϭй

ϳ͕ϯϳй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϴϬ͘ϵϬϬ

ϴϬϬ͘ϵϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϭ͕ϵϰй

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘

ZWZϯ

KE

Ϯϭ͘ϬϬϬ

ϮϬϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕Ϯϰй

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

^^Wϯ

KE

ϮϮ͘ϳϬϮ

ϭ͘ϬϬϴ͘ϴϳϲ͕ϴϴ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϴй

^WZϭϭ

hE/d

ϯϳ͘ϴϱϭ

ϵϴϰ͘ϭϮϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϲй

W>ϲ

WE

ϭϲ͘ϭϲϲ

ϭ͘Ϯϭϭ͘ϰϴϬ͕Ϭϰ

Ϭ͕ϭϰй

ϭ͕ϰϮй

E'/ϭϭ

hE/d

ϭϭ͘ϲϬϬ

ϲϬϳ͘ϯϳϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϳϭй

ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

Yd>ϯ

KE

Ϯϱ͘ϬϬϬ

ϱϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϲϴй

/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

/'dϯ

KE

ϱϭ͘ϰϬϬ

ϭ͘ϵϬϵ͘ϱϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϮй

Ϯ͕Ϯϰй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

ϭϲϮ͘ϲϬϬ

ϱ͘ϭϰϯ͘Ϭϯϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϲϬй

ϲ͕Ϭϰй

/ƚĂƵƐĂ^͘͘

/d^ϰ

WE

ϭϰϵ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϳϰϳ͘ϳϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϬй

Ϯ͕Ϭϱй

EşǀĞůϭ

EşǀĞůϮ

DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

Dh>dϯ

KE

ϳϵ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϴϳϬ͘ϲϯϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϮй

Ϯ͕ϮϬй

Zdϯ

KE

ϭϲ͘ϱϬϬ

ϯϲϱ͘ϭϰϱ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϯй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ

dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘

Ϭ͕ϵϮй

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ
ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘

^h>ϭϭ

hE/d

ϭϳ͘ϲϮϱ

ϳϴϭ͘ϲϲϴ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϭϵй

^ƵǌĂŶŽ^͘͘

^hϯ

KE

Ϯ͘ϲϬϬ

ϭϱϮ͘ϮϬϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϭϴй

dŽƚǀƐ^͘͘

dKd^ϯ

KE

ϳϯ͘ϴϬϬ

Ϯ͘ϭϭϵ͘ϱϯϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϯϱй

Ϯ͕ϰϵй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

ϯϰ͘ϱϱϮ

ϭ͘ϭϱϭ͘ϲϭϴ͕ϭϲ

Ϭ͕ϭϯй

ϭ͕ϯϱй

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

h'Wϯ

KE

ϭϲϴ͘ϳϬϬ

ϰ͘ϬϬϰ͘ϵϯϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϳй

ϰ͕ϳϬй

hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘

h^/Dϱ

WE

Ϯϵ͘ϴϬϬ

ϰϯϱ͘ϯϳϴ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϭй

sĂůĞ^͘͘

s>ϯ

KE

ϭϮϯ͘ϰϬϬ

ϭϬ͘ϳϵϭ͘ϯϯϬ͕ϬϬ

ϭ͕Ϯϴй

ϭϮ͕ϲϳй

ϯ͘Ϭϭϴ͘ϴϭϳ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϭϯϱ͘ϱϮϱ͕Ϯϴ

ϰ͕ϭϮй

ϰϭ͕Ϯϱй

Ϯ͘ϯϬϳ͕ϬϬ

ϭϬ͘Ϯϰϲ͘ϯϬϲ͕ϳϱ

ϭ͕ϮϬй

ϭϮ͕Ϭϯй

ϭϯϭ͘ϰϯϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘Ϭϲϴ͘ϰϰϵ͕ϱϬ

ϭ͕ϳϳй

ϭϳ͕ϲϵй

ϯ͘ϴϭϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϱϮϯ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϯй

Ϯ͘ϴϴϭ͘ϮϳϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϲϱ͘Ϯϰϱ͕ϰϯ

ϭ͕ϭϬй

ϭϭ͕ϬϬй

ϮϯϬ͘ϴϱϰ͕Ϭϯ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϳй

ϴϱ͘ϭϳϰ͘ϱϵϰ͕ϴϬ

ϵ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕ͘/ďŽǀ͘ƚ͘&/ĚĞ&/
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘

ϭϵϲ
ϴϭ

ϭϭ͕ϰϳй

ϯϬ͕ϯϱй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ƟǀŽƐ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϯ^'DEdK^dZhdhZK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ſůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϵϲϯ͕ϴϭ
ϯϯϱ͕ϳϴ
ϭ͘ϭϭϮ͕ϭϴ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϵϭϵ͘ϵϬϵ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϭ͕ϴϳй

ϲϭϬ͘ϲϯϮ͕Ϯϴ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϴй

ϯϬϵ͘Ϯϲϭ͕ϱϴ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕Ϯϵй

ϭ͘ϱϭϱ͕ϴϱ

ϭϱ͕ϭϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ϯϳ͘Ϯϵϰ͘ϵϭϯ͕ϵϮ

ϭϬϱ͘ϯϭϴ͘ϲϱϯ͕Ϯϭ

ϭϮ͕ϯϲй

ϵϵ͕ϭϯй

ϯ͘Ϭϰϰ͘ϰϭϰ͕ϰϲ

ϱ͘ϲϱϯ͘ϲϯϴ͕ϳϰ

Ϭ͕ϲϲй

ϱ͕ϯϮй
ϭϭ͕ϳϲй

ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

ϳ͘ϭϰϴ͘ϵϯϮ͕ϳϳ

ϭϮ͘ϰϵϳ͘ϵϰϭ͕ϳϭ

ϭ͕ϰϳй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϭ͘Ϭϯϰ͘ϳϮϳ͕ϯϬ

ϰ͘ϭϳϵ͘ϭϬϰ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϰϵй

ϯ͕ϵϯй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϰ͘ϵϵϮ͘ϴϰϴ͕ϵϲ

ϭϱ͘Ϭϴϵ͘ϵϲϮ͕ϲϳ

ϭ͕ϳϳй

ϭϰ͕ϮϬй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϰ͘ϴϭϲ͘Ϭϭϯ͕Ϯϯ

ϭϬ͘ϲϱϬ͘ϲϴϬ͕ϮϬ

ϭ͕Ϯϱй

ϭϬ͕Ϭϯй

ϯϭ͘Ϯϲϯ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϯϵ͘ϵϭϵ͕ϰϲ

ϭ͕ϬϮй

ϴ͕Ϯϯй

ϰϮϴ͘ϲϰϲ͕ϯϯ

ϱ͘ϭϴϭ͘ϯϴϴ͕ϭϴ

Ϭ͕ϲϭй

ϰ͕ϴϴй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϭ͘ϴϳϬ͘ϴϵϲ͕ϳϬ

ϳ͘ϲϯϵ͘ϴϯϱ͕ϴϳ

Ϭ͕ϵϬй

ϳ͕ϭϵй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϯ͘ϴϮϲ͘ϵϯϭ͕Ϯϱ

ϭϮ͘ϭϴϵ͘ϴϲϯ͕ϱϴ

ϭ͕ϰϯй

ϭϭ͕ϰϳй

ϯϵ͘Ϯϳϵ͕ϳϰ

ϵ͘ϱϮϴ͘ϳϭϳ͕ϲϮ

ϭ͕ϭϮй

ϴ͕ϵϳй

ϲϬ͘ϵϲϬ͕ϭϳ

ϭϯ͘ϵϲϳ͘ϲϬϬ͕ϵϱ

ϭ͕ϲϰй

ϭϯ͕ϭϱй

ϭϬϲ͘Ϯϯϴ͘ϱϲϮ͕Ϯϯ

ϭϮ͕ϰϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘
ϲ͘ϰ^'DEdKydZ/KZ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϯ͘ϲϵϯ͘ϵϯϯ͕ϯϮ

Ϯϱ͘ϰϰϭ͘ϲϳϭ͕ϭϱ

Ϯ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//

ϲ͘ϬϭϮ͕ϱϭ

ϯ͘ϯϵϯ͘ϱϲϭ͕ϯϭ

Ϭ͕ϰϬй

ϭϯ͕ϯϰй

ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϯ͘ϴϯϮ͕Ϯϱ

ϯ͘ϰϬϭ͘ϵϵϭ͕ϴϮ

Ϭ͕ϰϬй

ϭϯ͕ϯϳй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

Ϯϯϲ͘Ϯϳϱ͕ϯϱ

ϵϱϳ͘ϬϬϲ͕ϱϭ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϳϲй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϭϳ͘ϴϰϮ͕ϴϴ

ϯ͘ϮϬϭ͘ϯϬϵ͕ϴϭ

Ϭ͕ϯϴй

ϭϮ͕ϱϴй

ϵ͘Ϭϱϰ͕ϵϴ

ϯ͘ϱϭϴ͘ϴϮϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϭй

ϭϯ͕ϴϯй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/

ϭ͘Ϭϱϱ͘ϲϮϵ͕ϮϬ

ϭ͘ϴϱϳ͘ϲϮϭ͕ϯϳ

Ϭ͕ϮϮй

ϳ͕ϯϬй

WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ

Ϯ͘Ϯϴϰ͘Ϯϱϵ͕ϲϯ

ϯ͘ϵϬϳ͘ϲϵϴ͕ϵϴ

Ϭ͕ϰϲй

ϭϱ͕ϯϲй

ϴϬ͘ϭϬϭ͕ϰϳ

ϯ͘ϯϰϵ͘ϲϴϯ͕ϰϲ

Ϭ͕ϯϵй

ϭϯ͕ϭϳй

ϵϮϱ͕Ϭϲ

ϭ͘ϴϱϯ͘ϵϳϬ͕ϴϵ

Ϭ͕Ϯϭй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯϱ͘ϰϰϭ͘ϲϳϭ͕ϭϱ

Ϯ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽǆƚĞƌŝŽƌ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘

ϭϵϲ
ϴϮ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϴϳй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϭϯй
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&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϲ

ϭ͘ϯϰϮ͘ϭϵϬ͕ϲϯ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕ϭϲй

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

ϲ

ϭ͘ϯϰϮ͘ϭϵϬ͕ϲϯ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕ϭϲй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϳ͘ϯϬϵ

ϳϱϮ͘ϱϬϲ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϯϰй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϱ͘ϳϰϬ

ϳϭϭ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϳϰϲ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕Ϯϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϯй

/ŵſǀĞů

ϭ͘ϱϲϵ

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
ϯϬ͘ϭϭϳ͘ϰϲϱ͕ϱϲ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

ϯ͕ϱϯй

ϵϯ͕ϱϬй

Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϲϬϵ͘ϱϰϰ͕ϴϬ

Ϭ͕ϭϵй

ϱ͕ϬϬй

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W

Ϯ͘ϰϲϭ͘ϴϬϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϴй

ϳ͕ϲϱй

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^

ϱϬϱ͘ϬϮϲ͕ϴϭ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϱϳй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^

ϭ͘ϭϬϲ͘ϴϰϬ͕ϵϴ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϰϰй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

ϭ͘Ϭϴϴ͘ϲϯϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϯϴй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^

Ϯ͘ϮϬϲ͘ϲϭϱ͕ϯϯ

Ϭ͕Ϯϲй

ϲ͕ϴϱй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϲϲϴ͘ϵϮϴ͕ϭϮ

Ϭ͕ϮϬй

ϱ͕ϭϴй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

ϭ͘Ϭϲϯ͘ϴϬϳ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϯϬй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ϯ͘ϭϱϭ͘ϳϵϴ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϯϱй

ϲ͕ϲϴй

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^

ϲϮϰ͘ϲϱϵ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϵϰй

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^

ϴϳϵ͘ϱϬϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϳϯй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϯϳй

ϳ͕Ϭϵй

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϰϭϲ͘ϲϴϴ͕ϲϯ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕Ϯϵй

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϰϳϱ͘ϰϳϬ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϰϴй

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭϴ͘ϵϳϭ͕ϱϭ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϵϮ͘ϱϱϴ͕ϲϭ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϵй

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϳϳϲ͘ϲϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϰϭй

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϴϳϬ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϳϬй

ϭϵϲ
ϴϯ

ϭ͘ϬϬϭ͘ϰϲϱ͕ϯϴ
ϲϭϱ͘ϵϳϲ͕ϰϱ

ϭ͘ϭϮϰ͘ϴϲϱ͕ϳϳ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϭϭй

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϵϭй

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϰϵй

ϰϯϳ͘ϱϮϯ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϯϲй

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϴϬϵ͘ϳϵϰ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϱϭй

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϯϭϯ͘ϮϯϮ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϳй

ϭ͘ϰϯϯ͘Ϭϰϯ͕ϯϴ
ϳϮϱ͘ϰϭϴ͕Ϭϰ
Ϯ͘Ϯϴϭ͘ϰϱϵ͕Ϭϰ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕ϰϱй

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕Ϯϱй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
Ϯϭϭ͘ϱϬϮ͕ϵϱ
ϭ͘ϮϱϮ͘ϰϭϮ͕ϯϬ
ϮϮϮ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϮ͘ϰϵϱ͕ϯϳ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϲϲй

Ϭ͕ϭϱй

ϯ͕ϴϵй

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϲϵй

Ϭ͕ϭϴй

ϰ͕ϲϲй

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ

Ϯϯϲ͘ϲϳϮ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϳϯй

sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ

;ϲϲ͘ϵϬϬ͕ϬϳͿ
;ϭ͘ϳϵϬ͕ϭϲͿ

ͲϬ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϬϬй

ͲϬ͕Ϯϭй
ͲϬ͕Ϭϭй

ϯ͕ϳϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϯϮ͘ϮϭϮ͘ϭϲϯ͕ϭϮ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

ƐͬdΎ
Ϭ͕ϰϯй
Ϭ͕Ϭϭй

ϵϴ͕ϳϭй
ϭ͕Ϯϵй

ϭϬϴ͘ϮϮϮ͕Ϭϱ

ϰϵ͘ϬϮϰ͕ϭϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϮϬ
ϭϲ

ϯ͘ϳϴϲ͘ϰϵϯ͕ϱϭ

Ϭ͕ϰϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭϬϴ͘ϮϮϮ͕Ϭϱ

ϵϯϲ

KƉĞƌĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ

ϯ͘ϳϯϳ͘ϰϲϵ͕ϯϰ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϭϵϲ
ϴϰ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

/ŵſǀĞů

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^

3ODQRGH*HVWmR$GPLQLVWUDWLYD
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭϳ͘Ϭϴϯ

>ĞƚƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

Ϯ͘ϭϮϬ

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů
>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

ϴϳ͘Ϭϰϱ͘ϯϲϵ͕ϬϮ

ƐͬdΎ
ϳϵ͕ϰϱй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϵϮ͕ϵϳй

ϭ͘ϵϵϭ͘ϳϮϬ͕ϲϵ

ϭ͕ϴϮй

Ϯ͕ϭϯй

ϯ͘ϮϱϬ

ϯϰ͘ϴϳϭ͘ϴϳϬ͕ϴϱ

ϯϭ͕ϴϯй

ϯϳ͕Ϯϰй

ϭ͘Ϭϱϱ

ϭϭ͘ϯϬϮ͘Ϭϳϰ͕ϭϴ

ϭϬ͕ϯϮй

ϭϮ͕Ϭϴй

ϯ͘ϲϱϰ
ϳ͘ϬϬϰ

ϭϰ͘Ϭϰϴ͘ϵϮϮ͕ϭϮ
Ϯϰ͘ϴϯϬ͘ϳϴϭ͕ϭϴ

ϭϮ͕ϴϮй
ϮϮ͕ϲϲй

ϭϱ͕ϬϬй
Ϯϲ͕ϱϮй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϭ͘ϬϮϲ

ϲ͘ϯϱϰ͘ϯϵϱ͕ϭϴ

ϱ͕ϴϬй

ϲ͕ϳϴй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϭ͘ϬϬϭ

Ϯ͘Ϭϳϭ͘ϮϲϮ͕Ϭϳ

ϭ͕ϴϵй

Ϯ͕Ϯϭй

ϭ͘ϬϬϬ
ϭ

ϭ͘Ϭϭϴ͘ϳϮϵ͕ϴϬ
ϭ͘ϬϱϮ͘ϱϯϮ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϵϯй
Ϭ͕ϵϲй

ϭ͕Ϭϵй
ϭ͕ϭϮй

/ ͲDD

Ϯϱ

ϰ͘Ϯϴϯ͘ϭϯϯ͕ϭϭ

ϯ͕ϵϭй

ϰ͕ϱϳй

ϯ͕ϱϳй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϳ

ϭ͘ϯϴϴ͘ϭϱϯ͕ϯϯ

ϭ͕Ϯϳй

ϭ͕ϰϴй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϱ

ϴϭϳ͘ϯϴϱ͕ϭϲ

Ϭ͕ϳϱй

Ϭ͕ϴϳй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

Ϯ

ϯϭϬ͘ϯϯϱ͕ϳϮ

Ϭ͕Ϯϴй

Ϭ͕ϯϯй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ϳ
ϰ

ϭ͘ϭϯϴ͘ϲϴϱ͕ϴϬ
ϲϮϴ͘ϱϳϯ͕ϭϬ

ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϱϳй

ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϲϳй

ϯϮϴ͘ϭϯϯ

Ϯϱϱ͘ϲϬϲ͕ϳϭ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϭ͕Ϯϳй

ϯϮϴ͘ϭϯϯ

Ϯϱϱ͘ϲϬϲ͕ϳϭ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϭ͕Ϯϳй

Ͳϰ͘ϴϬϰ͕ϴϰ
Ͳϲ͘ϳϵϮ͕ϰϴ

Ϭ͕ϬϬй
ͲϬ͕Ϭϭй

ͲϬ͕Ϭϭй
ͲϬ͕Ϭϭй

ϵϯ͘ϲϰϯ͘ϳϳϯ͕ϱϵ

ϴϱ͕ϰϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌͬZĞĐĞďĞƌͬdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚŽ&ƵŶĚŽ^ŽďĞƌĂŶŽΎΎ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭϬϵ͘ϱϲϬ͘ϴϴϱ͕ϯϳ͘
ΎΎZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽ&ƵŶĚŽ/ƚĂƷ^ŽďĞƌĂŶŽ͘

ϭϵϲ
ϵϯ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ
/W
ϰϱ͕ϬϬй

^>/
ϱϭ͕ϰϯй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϵ͘ϰϲϮ
ϵϰϱ

KE

ZWZϯ

DŝůůƐƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ^͘͘
DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

ƐƉĠĐŝĞ

ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

>^Kϯ

KE

ŵďĞǀ^͘͘

sϯ

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϯϭϯ͘ϱϲϲ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϵй

ϭϭ͕ϭϮй

Ϯϳ͘ϱϲϱ͕ϲϱ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϵϴй

ϰ͘ϭϮϱ

ϲϰ͘ϱϱϲ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϯ͕Ϯϵй

KE

ϯϬϳ

ϯ͘Ϭϯϵ͕ϯϬ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϭй

D/>^ϯ

KE

ϭ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϭϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϮϮй

Dh>dϯ

KE

ϵϬϬ

Ϯϭ͘ϭϳϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϳϱй

s>ϯ

KE

Ϯ͘ϭϴϱ

ϭϵϭ͘Ϭϳϴ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϳй

ϲ͕ϳϳй

ϭϴϮ͘ϳϳϰ

Ϯ͘ϱϬϴ͘ϱϵϱ͕ϬϮ

Ϯ͕Ϯϵй

ϴϴ͕ϴϳй

ĕƁĞƐ

sĂůĞ^͘͘

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞͲKsϭϭ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕƁĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂƟǀŽ&/ĚĞ&/

ϮϮϱ͕ϱϱ

ϭ͘ϬϬϭ͘ϳϲϯ͕ϲϯ

Ϭ͕ϵϭй

ϯϱ͕ϰϵй

ϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϵϰϬ͘ϭϯϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϴϲй

ϯϯ͕ϯϬй

ϭϳϰ͘ϯϰϴ͕ϴϰ

ϱϲϲ͘ϳϬϭ͕ϯϵ

Ϭ͕ϱϮй

ϮϬ͕Ϭϴй

ϰϬϵ͕ϰϳ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϭй

Ϯ͘ϴϮϮ͘ϱϳϬ͕ϵϰ

Ϯ͕ϱϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭϬϵ͘ϱϲϬ͘ϴϴϱ͕ϯϳ͘

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ

ϳϮ͕ϲϲй
ϲ͕ϳϱй
ϮϬ͕ϱϵй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ
EşǀĞůϮ
dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϭϵϲ
ϵϰ
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

ſĚŝŐŽ

ƟǀŽƐ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϵϵϳ͘ϴϰϵ͕ϳϵ

ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD
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Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 01/10/2021 16:34:58 -03:00
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Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 01/10/2021 16:35 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização
Lat: -30,094131

177.101.200.170

Long: -51,242598

Precisão: 2121 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br (Verificado)

Login
w6l5TiLJCddDVjJaZCrh+HMNb2WkloBcI5fyKz2FAPQ=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BD1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>1979004765</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.59</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>99.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>27.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>13.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.97</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA
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Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.82</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.09</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.06</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>11.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>17.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>7.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>152.95</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-2.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.75</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>4.34</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.01</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>227.13</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>98.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>7.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.40</valorrentabilidade>
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</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.88</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.29</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>239.93</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.64</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>26.12</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>23.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.07</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:03 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>31.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

xzAb20H319NNAErAIOxx0SOpJr0VsU7sxjCpwiVO2ao=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603880
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BS1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002165</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>6.84</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>75.62</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.69</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>9.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>5.09</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A
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Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.56</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>70.11</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>8.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.13</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>37.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-1.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>13.36</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.48</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.50</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.55</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>150.63</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.31</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>17.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.06</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.05</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.14</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:50 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>50.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

KUYO0KJha1CyPHQ/YcyhEvp2Uea1BvK7TaYgZbztiSU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603881
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2009001338</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.50</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>58.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>16.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.55</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.71</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.83</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>27.49</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>19.52</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>3.02</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG
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Anexo 03

CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:48:57 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>3.54</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>40.93</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.27</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>3.32</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
Assinado eletronicamente por:
<txoperacao>0.00</txoperacao>
Paulo Ricardo Borges

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>66.13</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.25</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>55.36</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>14.99</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>138.29</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.29</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>36.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<valorrentabilidade>-2.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-48.68</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-0.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-49.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-7.92</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.35</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.12</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>9.11</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>20.49</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>9.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.22</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>147.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>15.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>19.10</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>20.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.84</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<valorrentabilidade>28.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>51.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:48 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

8KFWzKLZkGlue2kBrGjN71VDRdtCA0gSwM8qijR3F88=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603882
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV2</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002238</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.58</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>71.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.79</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>12.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>31.03</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>29.69</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>13.17</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7
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Anexo 04
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>4.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>16.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.70</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>1.60</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
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</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.38</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>67.43</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.32</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>36.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>31.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.07</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
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<valorrentabilidade>-0.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-31.64</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>1.40</previsaodealocacao>
<limitemaximo>5.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.72</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>166.07</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>18.46</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>22.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
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<valorrentabilidade>31.40</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>
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Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV3</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2018002147</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.97</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>10.05</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>11.04</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>31.53</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>27.76</participacao>
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>8.21</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>14.98</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.48</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>4.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>2.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
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</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.06</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.42</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.87</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>17.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
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<valorrentabilidade>-2.52</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>10.21</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>7.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>5.14</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.94</previsaodealocacao>
<limitemaximo>7.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>36.53</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>29.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.65</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>32.86</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>9.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.09</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-0.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
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<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-0.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:50 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

ED06zQmsiJWch+2kBtYIPOIR3QPFuZho1mRAoE7jAlg=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603890
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021PGA</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>9970000000</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>2.85</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>49.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>14.17</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>40.53</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>16.04</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>0.00</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

Anexo 06
xxxxxxx

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>2.14</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>41.29</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>85.17</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.73</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>47.96</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>13.96</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<valorrentabilidade>10.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>6.90</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.32</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>123.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.91</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>23.56</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>1.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>39.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.30</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>12.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:51:45 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.78</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:51 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

NxNr7W2v1iFzgt+BSOPtT9SeI+jeaF5HjQvpV7YZjJw=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021PGA_20211231_20210212141037_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000602791
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021PGA_20211231_20210212141037_.zip
Brasília, 12/02/2021 18:01

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 16:26:43 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BD1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>1979004765</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.59</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>99.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>27.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>13.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.97</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Anexo 01
xxxxxxxxxxx

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.82</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.09</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.06</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>11.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>17.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>7.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>152.95</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-2.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.75</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>4.34</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.01</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>227.13</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>98.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>7.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.40</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.88</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.29</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>239.93</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.64</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>26.12</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>23.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.07</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:03 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>31.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

xzAb20H319NNAErAIOxx0SOpJr0VsU7sxjCpwiVO2ao=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603880
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BS1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002165</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>6.84</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>75.62</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.69</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>9.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>5.09</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Anexo 02
xxxxxxxxxxx

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.56</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>70.11</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>8.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.13</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>37.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-1.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>13.36</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.48</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.50</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.55</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>150.63</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.31</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>17.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.06</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.05</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.14</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:50 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>50.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

KUYO0KJha1CyPHQ/YcyhEvp2Uea1BvK7TaYgZbztiSU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603881
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2009001338</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.50</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>58.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>16.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.55</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.71</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.83</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>27.49</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>19.52</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>3.02</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG
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Anexo 03

CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:48:57 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>3.54</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>40.93</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.27</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>3.32</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
Assinado eletronicamente por:
<txoperacao>0.00</txoperacao>
Paulo Ricardo Borges

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>66.13</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.25</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>55.36</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>14.99</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>138.29</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.29</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>36.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<valorrentabilidade>-2.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-48.68</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-0.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-49.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-7.92</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.35</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.12</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>9.11</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>20.49</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>9.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.22</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>147.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>15.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>19.10</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>20.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.84</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
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<valorrentabilidade>28.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>51.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:48 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

8KFWzKLZkGlue2kBrGjN71VDRdtCA0gSwM8qijR3F88=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603882
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV2</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002238</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.58</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>71.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.79</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>12.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>31.03</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>29.69</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>13.17</participacao>
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>4.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>16.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.70</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>1.60</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
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</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.38</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>67.43</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.32</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>36.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>31.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.07</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
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<valorrentabilidade>-0.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-31.64</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>1.40</previsaodealocacao>
<limitemaximo>5.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.72</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>166.07</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>18.46</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>22.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:49:39 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

<valorrentabilidade>31.40</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:49 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

3tziKit/bp8FwQUFPkvwSpEwutQnRS6LR+BeZJwupE4=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV2_20211231_20210215170329_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603884
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV2_20211231_20210215170329_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV3</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2018002147</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.97</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>10.05</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>11.04</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>31.53</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>27.76</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>8.21</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>14.98</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.48</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>4.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>2.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
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</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.06</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.42</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.87</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>17.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
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<valorrentabilidade>-2.52</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>10.21</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>7.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>5.14</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.94</previsaodealocacao>
<limitemaximo>7.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>36.53</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>29.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.65</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>32.86</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>9.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.09</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-0.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:50:48 -03:00
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<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-0.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:50 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

ED06zQmsiJWch+2kBtYIPOIR3QPFuZho1mRAoE7jAlg=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603890
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021PGA</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>9970000000</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>2.85</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>49.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>14.17</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>40.53</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>16.04</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>0.00</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

Anexo 06
xxxxxxx
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<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>2.14</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>41.29</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>85.17</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.73</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>47.96</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>13.96</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<valorrentabilidade>10.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>6.90</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.32</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>123.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.91</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>23.56</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>1.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>39.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.30</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>12.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:51:45 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.78</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:51 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

NxNr7W2v1iFzgt+BSOPtT9SeI+jeaF5HjQvpV7YZjJw=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021PGA_20211231_20210212141037_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000602791
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021PGA_20211231_20210212141037_.zip
Brasília, 12/02/2021 18:01

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 16:26:43 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BD1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>1979004765</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.59</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>99.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>27.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>13.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.97</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Anexo 01
xxxxxxxxxxx

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.82</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.09</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.06</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>11.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>17.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>7.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>152.95</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.19</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-2.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.75</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>4.34</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.01</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>227.13</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>98.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>7.09</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.40</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.88</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.29</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>239.93</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>38.64</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>26.12</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>23.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.07</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:03 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>31.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

xzAb20H319NNAErAIOxx0SOpJr0VsU7sxjCpwiVO2ao=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/FUT32-TE7SE-Q7MGS-RDMLA
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603880
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BD1_20211231_20210215170313_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021BS1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002165</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>6.84</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>75.62</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.69</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>9.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>100.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>5.09</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Anexo 02
xxxxxxxxxxx

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>65.56</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>70.11</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>10.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>8.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.13</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>37.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>32.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-1.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>13.36</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-32.48</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.50</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.48</previsaodealocacao>
<limitemaximo>8.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.24</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.55</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>150.63</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.31</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>17.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>18.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.06</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.05</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.14</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:47:50 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>30.60</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>50.18</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:47 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

KUYO0KJha1CyPHQ/YcyhEvp2Uea1BvK7TaYgZbztiSU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/ZTZ9N-PC2XC-DG2P8-ESZ4A
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603881
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021BS1_20211231_20210215170318_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV1</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2009001338</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.50</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>58.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>16.26</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.55</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.71</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.83</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>27.49</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>19.52</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>3.02</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

xxxxxxxxxx
Anexo 03

CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:48:57 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>3.54</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>40.93</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.27</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>3.32</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
Assinado eletronicamente por:
<txoperacao>0.00</txoperacao>
Paulo Ricardo Borges

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>66.13</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.25</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>55.36</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>15.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.48</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.76</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>14.99</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>138.29</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>32.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>27.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.29</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>36.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<valorrentabilidade>-2.28</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-48.68</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-0.33</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-49.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-7.92</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.35</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.12</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>9.11</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>20.49</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>13.58</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.08</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>9.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.22</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>147.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>15.15</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>20.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>19.10</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>20.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>95.84</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

<valorrentabilidade>28.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>51.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:48 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

8KFWzKLZkGlue2kBrGjN71VDRdtCA0gSwM8qijR3F88=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/6EDPG-LNALH-WPNSZ-3U5XG
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603882
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV1_20211231_20210215170323_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV2</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2013002238</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>4.58</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>71.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>12.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.79</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>12.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>4.66</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>31.03</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>29.69</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>13.17</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7
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Anexo 04

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>4.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>16.91</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.70</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>1.60</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>1.95</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.38</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>3.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>67.43</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>17.61</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>11.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.85</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>11.30</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.20</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>154.32</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>36.54</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>31.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>8.07</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>32.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

<valorrentabilidade>-0.94</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.29</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-31.64</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>-9.49</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>-28.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>-4.95</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.11</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>1.40</previsaodealocacao>
<limitemaximo>5.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>220.22</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>97.74</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>6.75</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>7.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>34.13</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.67</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.72</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>166.07</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>24.70</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>18.46</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>22.16</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.03</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>22.84</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>96.35</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:49:39 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

<valorrentabilidade>31.40</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>49.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:49 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

3tziKit/bp8FwQUFPkvwSpEwutQnRS6LR+BeZJwupE4=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/C2AXR-GMTM9-G32RD-744V7
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV2_20211231_20210215170329_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603884
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV2_20211231_20210215170329_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021CV3</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>2018002147</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>5.64</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.97</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>10.05</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.38</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>11.04</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>31.53</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>27.76</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW
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Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>8.21</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>14.98</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.48</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>9.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>4.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>MSW</indexador>
<participacao>2.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>1</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>67.23</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>5.06</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>15.42</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.87</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>15.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>30.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>17.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>20.93</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<valorrentabilidade>-2.52</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>10.21</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.28</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>7.47</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>5.14</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>2.22</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.94</previsaodealocacao>
<limitemaximo>7.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>7.02</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>36.53</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>29.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>5.65</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>5</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.53</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>12.27</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>32.86</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>9.80</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>21.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>6</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>3.09</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>4.67</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>-0.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:50:48 -03:00

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>-0.44</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 18:50 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

ED06zQmsiJWch+2kBtYIPOIR3QPFuZho1mRAoE7jAlg=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/4UVW8-A8V57-33SZR-UBXQW
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

Arquivo Processado com Sucesso
Dados do Arquivo Processado:
• Nome do Arquivo Processado: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.XML

Dados do Arquivo Enviado:
• Meio de Entrega: STA PREVIC
• Protocolo STA PREVIC: 0000603890
• Tipo de Arquivo Recebido: XML OP/PI - Arquivo XML Operações com Participantes e
Política de Investimentos - Padrão Previc
• Nome do Arquivo Recebido: PRCTPI2021CV3_20211231_20210215170333_.zip
Brasília, 16/02/2021 08:01

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Protocolo de Processamento de Arquivo

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
Paulo Ricardo Borges (CPF 427.915.020-68) em 24/06/2021 16:26 - Assinado
eletronicamente
Endereço IP

Geolocalização

189.6.202.194

Lat: -30,061450

Long: -51,226444

Precisão: 171 (metros)

Autenticação

paulo.borges@fbss.org.br

Email verificado

DTK51FzVu087GgeDjv5lF7cGder8lSs1v45ybNAsHbU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/R934W-8L29U-8C7WE-QNW9H
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<padraoprevic
xmlns="http://www.previc.gov.br/padraoprevic"
xsi:schemaLocation="http://www.previc.gov.br/padraoprevic padraoprevic_100.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
<cnpj>92811959000125</cnpj>
<codcart>PI2021PGA</codcart>
<dtposicao>20211231</dtposicao>
</header>
<alocacaoderecursos>
<planodebeneficio>
<cnpb>9970000000</cnpb>
<ativosdapatrocinadora>20.00</ativosdapatrocinadora>
<metaderentabilidade>2.85</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>49.79</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>14.17</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>10.47</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.42</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>7.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.59</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>CDI</indexador>
<participacao>40.53</participacao>
<percindex>98.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB1</indexador>
<participacao>16.04</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IB2</indexador>
<participacao>0.00</participacao>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

Anexo 06
xxxxxxx

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IBO</indexador>
<participacao>2.14</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>IMS</indexador>
<participacao>41.29</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador>INP</indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>3.00</txoperacao>
</taxaindice>
<metodologiarentabilidade>2</metodologiarentabilidade>
</planodebeneficio>
<perfildeinvestimento>
<nomedoperfil></nomedoperfil>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2021</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<taxaindice>
<tipotaxaindice>2</tipotaxaindice>
<indexador></indexador>
<participacao>0.00</participacao>
<percindex>100.00</percindex>
<txoperacao>0.00</txoperacao>
</taxaindice>
<segmento>
<tiposegmento>1</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>85.17</previsaodealocacao>
<limitemaximo>100.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.73</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>47.96</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>13.96</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/6UKV5-KU8BS-QVNRD-LLW52

<valorrentabilidade>10.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>6.73</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>6.90</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.45</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>2</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>2.32</previsaodealocacao>
<limitemaximo>10.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>10.12</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>123.88</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>19.91</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>23.56</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>1.97</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>39.23</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>6.43</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>3</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>12.50</previsaodealocacao>
<limitemaximo>15.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>2.30</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>12.44</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>

Assinado eletronicamente por:
Paulo Ricardo Borges
CPF: 427.915.020-68
Data: 24/06/2021 18:51:45 -03:00
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<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>8.78</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>3.36</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
<segmento>
<tiposegmento>4</tiposegmento>
<limiteminimo>0.00</limiteminimo>
<previsaodealocacao>0.00</previsaodealocacao>
<limitemaximo>4.00</limitemaximo>
<metaderentabilidade>0.00</metaderentabilidade>
<rentabilidadeacumulada>0.00</rentabilidadeacumulada>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2016</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2017</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2018</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2019</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
<rentabilidadeauferida>
<ano>2020</ano>
<valorrentabilidade>0.00</valorrentabilidade>
</rentabilidadeauferida>
</segmento>
</perfildeinvestimento>
</alocacaoderecursos>
</padraoprevic>
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TRASLADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO

5“ TABELIONATO DE NOTAS

NUl-iEKO GERAL; 00248 2
Ficha
(28)

n°

J174730.

NUMERO DE ORDEM; 02U

ATA NOTARIAL.

Aos

vinte

e

oito

dias do mes de setembro do ano de dois mil e

vinte

e

um

MANICA,

(2.021),

Tabeliao

perante

do

5°

do

Sul,

TECHEMAYER,

a

SERGIO

Tabelionato

cidade de Porto Alegre,
Grande,

mim,

capital

pedido

brasileiro,

de

do

de

AFONSO

Notas

Estado

MARCUS

da

do

Rio

VINICIUS

filho de Odir Techemayer e

de Risolda Mafalda Techemayer, advogado, portador da
carteira de identidade RG n° 8003846568, inscrito no
CPF/MF

sob n°

400.445.050-00,

casado,

residente

to.
a,.*

e
rtj a

domiciliado

na

Rua

Ramiro

Barcelos,

n°

488,

apartamento 302, bairro Floresta, nesta Capital, com
enderego

marcus.techemayer^fbss.orq.hr,

eletronico

firraando

(assinando)

por

escrito

presente

a

escritura publics, ficou constatado o seguinte fato:
Compareceu o

solicitante

a

este

5°

Tabelionato de

Notas no dia 24 de setembro de 2021, as 10:00 horas,
portando consigo dezenove (19)
seguem:

1)

documentos,

os quais

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de

Notas de Porto Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos
22

de

dezembro

de

1999

da

Fundagao

Banrisul

de

Seguridade Social CJtnagens 1 e 2 - Vide 0R Code); 2)
pelo

2°

Tabelionato de Notas

de

do TERMO

DE

POSSE,

de

copia autenticada
Porto Alegre
junho

de

Social

2001

da

(Imagem

autenticada

Fundagao

3

pelo

2°

2001

da

Fundagao

Banrisul

Vide

QR

de

04

Seguridade

Code);

3)

Tabelionato de Notas

Alegre do TERMO DE POSSE,
de

datado aos

de

copia
Porto

datado aos 08 de outubro

Banrisul

de

Seguridade

Social

(Imagem 4 - Vide QR Code); 4) copia autenticada pelo
2° Tabelionato de Notas de Porto Alegre do TERMO DE
POSSE, datado aos 08 de outubro de 2001 da Fundagao
Banrisul de Seguridade Social

(Imagens 5 e 6 - Vide

QR Code); 5)

copia autenticada pelo 2°

Tabelionato

de

de

Porto

REUNIAO

DO

DE

CURADORES

BANRISUL

DE

Notas

CONSELHO
SEGURIDADE

SOCIAL,

Alegre
DA

ralizada

da

ATA

DE

FUNDAQAO
aos

03
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de

outubro

de

US
O

w

i

I •»■“

I ►: •
T\

»•

t ■

[%' ■'

u.

2u01

(Imogens

7

a

10

Vide QR

Code);

6)

copia

autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de Porto
Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos 26 de novembro
de 1999 da FundagSo Banrisul de Seguridade Social
(Imagens

11

12

e

Vide

QR

Code);

7)

copia

autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de Porto
Alegre da ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE CURADORES DA
FUNDAQAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, ralizada aos
2 3 de novembro de 1999

Code); 8)

(Imagens 13 a 16 - Vide QR

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de

Notas de Porto Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos
04

de

maio

de

2011

Seguridade Social

da

FundagSo

Banrisul

de

(Imagens 17 e 18 - Vide QR Code);

9) copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de
Porto Alegre da ATA DE REUNlAo
DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAQAO BANRISUL DE SEGURIDADE
SOCIAL, ralizada aos 20 de abril de 2011 (Imagens 19
a 22 - Vide QR Code); 10) copia autenticada pelo 2°
Tabelionato de Notas de Porto Alegre do TERMO DE
POSSE, datado aos 18 de junho de 2015 da Fundagao
(Imagens 23 e 24 -

Banrisul de Seguridade Social
Vide

QR

Code);

11)

c6pia

autenticada

pelo

2°

Tabelionato de Notas de Porto Alegre da ATA DE
REUNIAO
do
CONSELHO
DELIBERATIVO
DA
FUNDAgAO
BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL,
junho de 2015

ralizada aos 16 de

(Imagens 25 a 28 - Vide QR Code); 12)

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de
Porto Alegre da CERTIDAO do TERMO DE POSSE, datado
aos 19 de junho de 2019 da Fundagao Banrisul de
Seguridade Social

13)

(Imagens 29 e 30 - Vide QR Code);

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas

de Porto Alegre da CERTIDAo da ATA DE REUNlAo DO
CONSELHO
DELIBERATIVO DA FUNDAgAO BANRISUL
DE
SEGURIDADE SOCIAL, ralizada aos 14 de junho de 2019
(Imagens

31

a

34

Vide

QR

Code);

copia
autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas de Porto
Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos 04 de maio de
2011 da Fundagao Banrisul de Seguridade Social
14)

‘
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35

38

a

autenticada

pelo

QR Code);

Vide

2° Tabelionato de Notas

15)

copia

de

Porto

Alegre do TERMO DE POSSE, datado aos 12 de novembro
de

2013

da

(Imagens

Fundagao Banrisul de Seguridade Social

39

e

autenticada

40

2° Tabelionato de Notas

pelo

Alegre do TERMO DE POSSE,
de

2018

da

(Imagens

QR Code);

Vide

e

autenticada

42

pelo

QR Code^;

2° Tabelionato de Notas

Alegre de uma CARTA DE RENUNCIA DE
do

Conselho

Fiscal

copia

da

2°

autenticada pelo

Porto

17)

copia

de

Porto

MANDATO,

Fundagao

Banrisul

de

Vide QR Code);

18)

Tabelionato de Notas

Porto Alegre da CERTIDAO do TERMO DE POSSE,
aos

02

de

julho

de

da

Fundagao

de

datado

Banrisul

de

(Imagens 44 e 45 - Vide QR Code);

Seguridade Social
19)

2019

datado

encaminhada ao Presidente

(Imagem 43

Seguridade Social

de

de Seguridade Social

Vide

aos 17 de junho de 2019,

copia

datado aos 09 de janeiro

Fundagao Banrisul

41

16)

copia autenticada pelo 2° Tabelionato de Notas

de Porto Alegre de uma CARTA DE RENOnCIA DE MANDATO,
datado

aos

Presidente
Banrisul

de

16

de

do

junho

Conselho

Seguridade

de

2015,

encaminhada

Deliberativo

da

ao

Fundagao

(Imagens 46 e 47

Social

-

Vide QR Code). As imagens presentes nesta ata podem
ser

acessadas

na

Integra

atraves

do

enderego

https://drive.google.com/drive/folders/lWEFDIOFFXzFA
dNkJ909XRQ347-dflV4R?i2sp=sharing e,

ou,

lendo o

QR

Code gerado especificamente para este fim, a seguir
impresso.

Finalmexibe,
devidamente

declarou
alertado,

'^nnscqnnnci ns dn

por

mim

Tabeliao,

rosponsnbi 1 i dado

civil
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que

foi
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outorga

deste

aLo nutarial,

peia

capacidade

civil

para o ato, por todos os documentos de identificagao
apresentados

e

todas

as

declaragSes

grafia das palavras nos
Ata

Notarial

inclusive

e

com

os

textos

idSntica
erros

{A

copiados para esta

a

neles

eventuais

autores dos referidos textos).

prestadas.

constantes,

cometidos

pelos

E, para que produza

os necessarios efeitos legais lavrei a presente ata,
que

lida

ratifica
Junior,
AFONSO
TTT

ao
e

solicitante,
assina.

Escrevente,
MANICA,

CERTIFICO que

Eu,
a

aceitou,
Sandro

esta

conforme,

Oliveira

datilografei.

Tabeliao,
o ato

achou
Eu,

conferi

assinado

Peixoto
SfiRGIO

e

pelas

assino.
partes

e

:

pelo servidor na forma acima mencionada. NADA MATS
nesta dt^ba^^P
CONSTAVA. Traslad
S, - J' i^
'.'r

VI
"St
li.

TESTEMUNHO
DA VERDADS^
Po^o Alegre, 28\ie setembro de 202

3

I,

Denis Cassef^ofenseca
Substitu^-to^Os,'Tabeliao
fjnolumentos;
Ata Notarial = R$ 195,70
Processamento Eletrdnico Por Ato = RS 5,30 \
Total Emol. R$ 201,00
\
Selo Digital de FiscalizagSo Notarial e Regist
0458.00.2100001. 62236
Total Seloa RS 4,70

’■SDFNR) Lei n° 12.692/06.

'0

'' V-""L
1..I.

A Consulta estadisponivel em ate 24h
nosit6aoTribur5aldeJusti98<)oRS
rittp;y/go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta
Chave de autenticidade oara consutta
^ I

096982 51 2021 00125769 11

!l

...■1, b". ^ - -b
t •*.7n III

' *

i|>i:

>.■

Esse documento foi assinado por JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/YRMJH-5R2RE-FV5QG-YVB4Y

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL1

1

Conforme PA/SEG/FB066-2015 e ATA 1.080, de 20/11/2015.
2 Conforme Estatuto Social aprovado pela Portaria nº 714, de 08/08/2019 no DOU de 26/08/2019, Edição 164, Seção 1, Página 46.

Assinado digitalmente por:
JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI
CPF: 258.332.780-15
Certificado emitido por AC VALID RFB v5
Data: 06/10/2021 10:42:41 -03:00

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: YRMJH-5R2RE-FV5QG-YVB4Y

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):
JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI (CPF 258.332.780-15) em 06/10/2021 10:42
Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://app.ideiasigner.com.br/validate/YRMJH-5R2RE-FV5QG-YVB4Y
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://app.ideiasigner.com.br/validate
.

xxxxxx
Anexo 10
Entidades Gestoras
CNPJ:
Código:
Razão Social:
Transferência:
Sigla:
Patrocínio Predominante:

92.811.959/0001-25
0011-7
FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
BANRISUL/FBSS
PÚBLICA ESTADUAL

Plano de Benefícios
CNPB:
1979.0047-65
Nome do Plano:
PLANO DE BENEFÍCIOS I
Sigla do Plano:
PBI
Situação do plano:
ATIVO / EM EXTINÇÃO
Data de Autorização:
24/12/1979
Data Inicial de Funcionamento:
01/01/1965
Data de Encerramento:
Data de Fechamento da Massa:
18/06/2009
Característica:
PATROCINADOR
Modalidade:
BENEFÍCIO DEFINIDO
Fundamentação Legal:
LC 108 / LC 109
Oferece Risco ou Característica Mutualista?
SIM
Existe Limite Máximo de Salário de Contribuição/Participação?
SIM
Modelo do Certificado:
Descrição do Limite Máximo de Salário de Contribuição / Participação:
PARTICIPANTES INSCRITOS A PARTIR DE 24/01/1978 POSSUEM SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO LIMITADO AO TRIPLO
DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DO REGIME GERAL.
Participante realiza contribuições normais?
SIM
Assistido realiza contribuições normais?
SIM
Patrocinador realiza contribuições normais?
SIM
Participante contribui para serviço passado?
NÃO
Assistido contribui para serviço passado?
NÃO
Patrocinador contribui para serviço passado?
NÃO
Participante custeia despesas administrativas?
SIM
Assistido custeia despesas administrativas?
SIM
Patrocinador custeia despesas administrativas?
SIM
Outros Documentos disponível?
SIM
Data da Última Atualização:
29/11/2018
Responsável pela Atualização:
10850261993
Assinado eletronicamente por:
Rossana Friderichs Luzzi
CPF: 617.495.400-53
Data: 26/11/2021 17:19:43 -03:00

Dados do Regulamento
Data Inicial de Vigência:
Data Final de Vigência:
Arquivo do Regulamento disponível?
Arquivo do Quadro Comparativo disponível?
Arquivo da Análise Técnica disponível?
Número do Documento:
Data do Documento:
Tipo do Documento:

22/10/2021 09:28

29/11/2018
SIM
SIM
SIM
1123
29/11/2018
PORTARIA PREVIC

Cadastro de Entidades e Planos - CADPREVIC

Assinado eletronicamente por:
Jorge Luiz Ferri Berzagui
CPF: 258.332.780-15
Data: 26/11/2021 18:10:16 -03:00

Página 1 de

2
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO REFERENTE O APORTE

Ao
Grupo de Trabalho
Ref. Processo seletivo edital nº 001/2021

Declaramos para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município
de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa
para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de
Pato Branco, QUANTO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE APORTE INICIAL, A TÍTULO
DE ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PELO PATROCINADOR:

(X) Não há necessidade.

(

) Sim, há necessidade no valor de R$ ________________

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2021.
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DECLARAÇÃO DE CANAIS, RECURSOS E AÇÔES

Declaramos que a FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL, CNPJ
92.811.959/0001-25, possui e utilizará dos seguintes ações, canais e recursos para a implantação e
execução do Plano FBPREV Multipatrocinado oferecido ao município:

Canais:
 Site www.fbss.org.br
 Plataforma https://educar.fbss.org.br/
 Eventos pelo Google Meet
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Encontro entre Gestores / Dirigentes da Fundação e Prefeituras
Informativo FB-Atualidades
Programa de Preparação para a Aposentadoria
Cursos, Palestras, encontros virtuais
Publicações, e-mail, SMS
Clipping diário ou semanal

Ações para execução do Plano de Educação Previdenciária:










Fundação até Você;
Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA);
FB-Atualidades;
Relatório Anual de Informações (RAI);
FB-Atende;
Plataforma EDUCAR;
Programa Integração;
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8.4.2.

Política de Investimentos

De acordo com a Resolução nº 4.661 do CMN, artigo 19, Capítulo IV, de 25 de maio de
2018 e a IN PREVIC nº 6, artigos 22 e 23, Capítulo IV, de 14 de novembro de 2018, a Fundação Banrisul
de Seguridade Social, adiante designada, neste instrumento, abreviadamente FUNDAÇÃO, estabelece a
Política de Investimentos do Plano FBPREV MULTIPATROCINADO para o ano de 2021.
A Política de Investimentos do Plano FBPREV MULTIPATROCINADO é um conjunto de
conceitos aplicados na Gestão dos Ativos do Plano, na seleção e quantificação de parâmetros de
desempenho, de risco, dos objetivos de retorno e limites operacionais, no estabelecimento de critérios
de seleção de ativos, de veículos de investimentos, considerando diretrizes e normas legais em vigor,
especialmente os aspectos de segurança, liquidez, rentabilidade, solvência e transparência.
Este conjunto de “conceitos” fornece a base necessária para que os órgãos de decisão e
áreas de gestão da FUNDAÇÃO administrem os recursos, com visão e objetivo de, no médio e longo
prazo, obter rentabilidade otimizada dos recursos do Plano.
Importante destacar que os objetivos de retorno por Segmento e do Total dos Ativos do
Plano estabelecidos nesta Política de Investimentos, bem como o retorno avaliado e quantificado pela
Gerência Financeira tem por base a rentabilidade bruta, não se constituindo, em nenhuma hipótese,
como parâmetro, retorno ou índice de remuneração das contas dos Participantes e Assistidos do Plano,
que são remuneradas pelo conceito de rentabilidade líquida contábil.

2.

Fundamentos Estatutários

Aplicados ao Plano FBPREV MULTIPATROCINADO, no que couber.
Estatuto Social da Fundação Banrisul de Seguridade Social
Aprovado

pela

Portaria

SNPC

nº

714,

de

08-08-2019,

publicada

no

DOU,

de

26-08-2019, que dispõe em: [...]
Capítulo IV - Da Aplicação do Patrimônio
Art. 8º - A FUNDAÇÃO aplicará os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e
fundos dos Planos de Benefícios que administra mediante a observância dos princípios de segurança,
solvência, liquidez, rentabilidade e transparência, visando adequação à natureza de suas obrigações,
observando, ainda, o disposto na legislação e normas aplicáveis.
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1.

técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO,
estruturada em consonância com as respectivas premissas atuarias, será aprovada anualmente pelo
Conselho Deliberativo, observado o disposto neste Estatuto e na legislação e normas aplicáveis.
Parágrafo Único – Os negócios envolvendo bens imóveis pertencentes aos Planos de
Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO só poderão ser realizados por proposta da Diretoria Executiva,
aprovada pelo Conselho Deliberativo.
Capítulo V - Do Regime Financeiro [...]
Art. 11 – A Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO apresentará ao Conselho Deliberativo, até 30
(trinta) de novembro de cada ano, o orçamento para o ano seguinte, e as Políticas de Investimentos
dos respectivos Planos de Benefícios e de Gestão Administrativa.
Parágrafo Único – Dentro de 30 (trinta) dias após a apresentação, o Conselho Deliberativo
deliberará sobre o orçamento e as Políticas de Investimento dos respectivos Planos de Benefícios e de
Gestão Administrativa. [...]
Capítulo VI - Dos Órgãos Estatutários [...]
Seção II – Do Conselho Deliberativo [...]
Art. 22 - Compete ao Conselho Deliberativo as seguintes matérias: [...]
VI – política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas
técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
VII - autorizar investimentos que envolvam valores iguais ou superiores a 5% (cinco por
cento) dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de cada um dos Planos de
Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO;
VIII - contratação de auditor independente, atuário e avaliador de gestão, observado o
disposto na legislação e normas aplicáveis; [...]
XXI - autorizar negociações que envolvam bens imóveis pertencentes aos planos de
benefícios da FUNDAÇÃO por proposta da Diretoria Executiva; [...]
XXVI – aprovar o regime de alçadas da FUNDAÇÃO, mediante proposta da Diretoria
Executiva;
Seção III - Da Diretoria Executiva
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Art. 9º - A política de investimentos para a aplicação dos recursos garantidores das reservas

de seus Planos de Benefícios, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho
Deliberativo, dentro dos objetivos por ele estabelecidos.
Art. 25 - A Diretoria Executiva terá mandato de 4 (quatro) anos, sempre iniciado em 1º de
julho e encerrado em 30 de junho dos exercícios correspondentes, permitida a recondução, e é composta
de 4 (quatro) membros, com as seguintes designações especiais:
I - Diretor-Presidente;
II - Diretor Financeiro;
III - Diretor de Previdência;
IV - Diretor Administrativo. [...]
Art. 27 - São atribuições e deveres da Diretoria Executiva: [...]
II - Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto, nos regulamentos dos Planos de
Benefícios, no regulamento do plano de gestão administrativa e nos demais atos normativos internos,
bem como executar as decisões do Conselho Deliberativo;
III - Propor ao Conselho Deliberativo:
a) diretrizes fundamentais e normas gerais de organização, operação e administração da
FUNDAÇÃO e de seus Planos de Benefícios;
b) orçamento e plano de gestão administrativa para a FUNDAÇÃO e seus Planos de
Benefícios; [...]
e) política de investimento para a aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas,
provisões e fundos de cada um dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO; [...]
i) planos, políticas e programas, anuais e plurianuais, normas e critérios gerais e outros
negócios julgados necessários ao desenvolvimento da FUNDAÇÃO; [...]
k) o regime de alçadas da FUNDAÇÃO; [...]
IX - Autorizar a aplicação de disponibilidades eventuais, respeitadas as condições
regulamentares pertinentes; [...]
XII - A Diretoria Executiva escolherá dentre os seus membros os responsáveis pelas
aplicações dos recursos garantidores dos planos de benefícios e de gestão e demais responsáveis pelas
atribuições definidas nas normas aplicáveis da FUNDAÇÃO, designando os responsáveis pela gestão dos
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Art. 24 - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da FUNDAÇÃO e

Complementar nº 108; [...]
Art. 31 – Compete ao Diretor Financeiro:
I – Individualmente:
a) A gestão dos investimentos, avaliação e negociação dos ativos que compõem os recursos
garantidores e execução das políticas orientadoras da gestão dos ativos da FUNDAÇÃO, especialmente
no que diz respeito aos investimentos, aos riscos e à liquidez; [...]
Seção IV – Do Conselho Fiscal
Art. 34 - O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela atividade de controle interno da
FUNDAÇÃO. [...]
Art. 38 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - análise e avaliação das contas da FUNDAÇÃO, bem como a elaboração dos respectivos
pareceres e votos, observado o disposto na legislação e normas aplicáveis;
II - examinar e deliberar sobre os balancetes dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO;
III - emitir parecer sobre as demonstrações contábeis, financeiras e atuariais da FUNDAÇÃO
e de seus Planos de Benefícios, bem como sobre a prestação de contas da Diretoria Executiva;
IV - examinar, em qualquer época, os livros e documentos da FUNDAÇÃO; [...]
VI - apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres sobre os negócios e as operações sociais
do exercício, tomando por base as demonstrações contábeis e financeiras, o inventário e as contas da
Diretoria Executiva; [...]
VIII - emitir, na forma e periodicidade determinadas pela legislação e normas aplicáveis,
relatórios de controles internos que contenham conclusões e, se for o caso, recomendações sobre
exames efetuados, os quais deverão ser levados ao conhecimento do Conselho Deliberativo para
providências que eventualmente devam ser adotadas. [...]
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respectivos segmentos, ficando os demais sujeitos ao disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei

Fundamentos Não Estatutários

3.1. Comitê de Investimentos
O Comitê de Investimentos, de caráter consultivo, ligado à Diretoria Executiva é integrado
por técnicos com conhecimento do mercado financeiro e de capitais, da Fundação e dos Patrocinadores,
e que se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês tendo por finalidade apreciar propostas de
investimento e realocação do portfólio sempre visando os princípios da otimização dos resultados,
segurança e rentabilidade dos planos de previdência e do PGA, em consonância com a legislação
específica, a Política de Investimentos e outras políticas de observância obrigatória na gestão dos
recursos garantidores dos planos de benefícios e do PGA, aprovados pelo Conselho Deliberativo.

3.2. Política de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores
A Política de Alçadas e Competências estabelece os limites de alçada e competência da
tomada de decisão de investimentos, suficientes para propiciar à FUNDAÇÃO capacidade de cumprir
com a sua missão bem como seus objetivos estratégicos, sem violar o poder de decidir estabelecido
pelo Estatuto Social, bom como gerenciar potenciais impactos adversos que podem influenciar a
execução dos objetivos da FUNDAÇÃO no gerenciamento dos investimentos.

3.3. Política de Alocação no Segmento de Renda Variável
A Política de Alocação em Renda Variável é um conjunto de diretrizes que permitem
objetivamente o processo de escolha e seleção de investimentos no segmento de renda variável, bem
como o estabelecimento de critérios e procedimentos destinados a manter a exposição ao segmento de
renda variável nos limites estabelecidos.

3.4. Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez
A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez se constitui em um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas que permitem a gestão do risco de liquidez da FUNDAÇÃO compatível com
a natureza das suas operações, a complexidade dos serviços oferecidos e a dimensão da sua exposição
a esse risco.
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3.

A Política de Risco de Crédito nas Operações de Empréstimos é um conjunto de princípios,
procedimentos e ferramentas que permitem a gestão do referido risco, estabelecendo limites
operacionais destinados a manter a exposição a perdas nos níveis estabelecidos.

3.6. Política de Risco de Crédito
A Política de Risco de Crédito se constitui de um conjunto de princípios, procedimentos e
ferramentas que permitem a gestão do risco de crédito dos investimentos, estabelecendo limites
operacionais destinados a manter a exposição ao risco de ocorrência de perdas nos níveis estabelecidos.

3.7. Política de Seleção e Monitoramento dos Investimentos em Fundos de Investimentos
A Política de Seleção de Fundos de Investimentos se constitui de um conjunto de
ferramentas que permitem objetivamente o processo de escolha e seleção de investimentos em fundos
de investimento, bem como o estabelecimento de limites operacionais, monitoramento e procedimentos
destinados a manter a exposição do investimento realizado ao risco de ocorrências de performance nos
níveis estabelecidos.

3.8. Política para Mitigação do Risco Legal dos Investimentos
A Política para Mitigação do Risco Legal estabelece procedimentos e responsabilidades para
mitigação do referido risco.
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3.5. Política de Risco de Crédito nas Operações de Empréstimos

Processo Geral de Decisão dos Investimentos

A tomada de decisão sobre investimentos obedece a seguinte hierarquia com as respectivas
atribuições resumidas de cada órgão:
Ordem do
Processo
Decisório

Órgãos de

Funções Estatutárias (ordem 1 e 2). Principais

Fluxo de

Decisão

Atribuições (ordem 3 e 4)

Informações

Aprova a Política de Investimentos do Plano de Benefícios;

1

fixa parâmetros ou limites de alocação que nortearão a

Recebe informações

Conselho

gestão de recursos do Plano; determina à Diretoria

da Diretoria Executiva

Deliberativo

Executiva ajustes e correções na gestão de recursos do

e do mercado em

Plano,

geral.

visando

corrigir

divergências

apontadas

pelo

Conselho Fiscal na execução da Política de Investimentos.

Recebe informações

2

Propõe, coordena e executa a Política de Investimentos dos

do Comitê de

Diretor

planos, aprecia e delibera, dentro da alçada estabelecida,

Investimentos, da

Financeiro

sobre a gestão de recursos e alternativas de investimentos

Gerência Financeira

sugeridas pelo Comitê de Investimentos.

e do mercado em
geral.

Sugere à Diretoria Financeira propostas estratégicas de
alocação de recursos, de limites de créditos e de alocação

3

Comitê de
Investimentos

em risco, analisa e sugere à Diretoria Financeira as
alternativas

de

investimentos

e de desinvestimentos;

analisa e propõe ajustes na Política de Investimentos;
monitora os parâmetros de risco e o retorno da Carteira de
Investimentos, sugerindo os ajustes necessários.

4

Recebe informações
da Diretoria
Executiva, da
Gerência Financeira
e do mercado em
geral.

Acompanha, pesquisa, analisa o mercado financeiro e de

Responsabilidade

capitais, sugere à Diretoria Financeira alternativas de

sobre os Segmentos

direcionamento de recursos, contemplando investimentos e

de Renda Fixa,

Gerência

desinvestimentos; executa as operações financeiras e

Renda Variável.

Financeira

demais atribuições inerentes ao processo de execução da

Inv.Estruturados,

Política de Investimentos; sugere ajustes das carteiras e da

Inv. no Exterior e

Política de Investimentos em consonância com a legislação

Operações com

em vigor e as condições de mercado.

Participantes.
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4.

Indicadores Econômicos e de Mercado

Apresentamos abaixo os indicadores econômicos e de mercado projetado para os próximos
cinco anos, coletados em ago/21.

PROJEÇÕES DE 2021 A 2025
INDICADORES/ANOS

2021

2022

2023

2024

2025

INPC (%)

8,01

3,38

3,45

3,44

3,27

IPCA (%)

7,54

4,12

3,12

3,12

2,99

19,81

4,56

4,03

3,78

3,62

PIB

5,00

2,00

3,10

3,00

2,90

TAXA SELIC MÉDIA (%)

4,63

8,00

6,88

6,50

6,50

9,11

10,36

10,24

9,95

-2,24

-6,14

-8,43

-6,95

IGP-M (%)

IBOVESPA Variação (%)
DÓLAR Variação (%)

9,40
2,05

* Fonte: Pesquisa Focus, Ibovespa FBSS e LCA

6.

Projeção do Valor dos Ativos e Participação para 2021

Considerando que o plano de benefícios está em fase de implantação, não sendo possível
estimar a data inicial e o volume de aporte de recursos, que depende da captação de patrocinadores e
da adesão de participantes ao plano, não há como projetar o valor dos ativos para o ano de 2021.

7.

Índices de Referência, Objetivos de Retorno e Participação na
Formação do Resultado

7.1. Índices de Referência
No quadro a seguir se encontram definidos os índices de referência para cada um dos
segmentos de aplicação e para o total dos ativos aplicados para 2021.
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5.

7.1.1.

Índice de Referência

Renda Fixa

IR RF-CD1

Renda Variável

IR RV-CD1

Investimentos Estruturados

IR IE-CD1

Imobiliário

IR IM-CD1

Investimentos no Exterior

IR EX-CD1

Total dos Ativos Aplicados

IRP-CD1

Segmento de Renda Fixa
O índice de referência do Segmento de Renda Fixa é um índice calculado mensalmente pela

FUNDAÇÃO, denominado Índice de Referência Renda Fixa–CD1 (IR RF-CD1). O cálculo deste índice
considerará a proporcionalidade, a indexação, o prazo de vencimento e a forma de precificação dos
ativos que compõem esse segmento, ponderado pelo benchmark de cada subgrupo de ativos. O quadro
que segue mostra uma estimativa da configuração inicial do IR RF-CD1 para o ano de 2021, já que
mensalmente o índice será rebalanceado. Caso sejam adquiridos ativos não enquadrados nas classes
identificadas, a ponderação será realizada considerando os parâmetros de mercado aplicáveis.
Subgrupos

Benchmark

Ativos remunerados pela Taxa Selic marcados à mercado

IMA-S

Ativos remunerados pela Taxa CDI marcados à mercado

96% CDI

Participação %
0,00
100,00

Ativos indexados ao IPCA marcados à mercado com
vencimento inferior a cinco anos

IMA-B 5

0,00

Ativos indexados ao IPCA marcados à mercado com
vencimento igual ou superior a cinco anos

IMA-B +5

0,00

Total

IR RF-CD1

100,00

- IMA-S = Índice de Mercado Anbima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados à
Taxa Básica Selic do Banco Central;
- CDI = Taxa de remuneração dos Depósitos Interbancários;
- IMA-B 5 = Índice de Mercado Andima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados
ao IPCA, composto por vencimentos de prazo inferior a cinco anos;
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SEGMENTOS

ao IPCA, composto por vencimentos de prazo igual ou superior a cinco anos.

7.1.2.

Segmento de Renda Variável
O índice de referência para o Segmento de Renda Variável será denominado IR RV-CD1 e

será equivalente à variação do Ibovespa.

7.1.3.

Segmento de Investimentos Estruturados
O índice de referência para o Segmento de Investimentos Estruturados será denominado

de IR IE-CD1 e será equivalente à variação do IMA-S.

7.1.4.

Segmento Imobiliário
O índice de referência para o Segmento Imobiliário será denominado IR IM-CD1 e será

equivalente à variação do INPC + 3,00%.

7.1.5.

Segmento de Investimentos no Exterior
O índice de referência para o Segmento de Investimentos no Exterior será denominado IR

EX-CD1 e será equivalente à variação do MSCI-World adicionada à variação cambial.

7.1.6.

Total dos Ativos Aplicados
O índice de referência do Total dos Ativos Aplicados é um índice calculado mensalmente

pela FUNDAÇÃO, denominado Índice de Referência Ponderado-CD1 (IRP-CD1). O cálculo deste índice
considerará a proporcionalidade das classes de ativos que compõem o total das aplicações, ponderado
pelo benchmark de cada subgrupo de ativos. O quadro que segue mostra uma estimativa da
configuração inicial do IRP-CD1 para 2021, já que mensalmente o índice será rebalanceado. Caso sejam
adquiridos ativos não enquadrados nas classes identificadas, a ponderação será realizada considerando
os parâmetros de mercado aplicáveis.
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- IMA-B +5 = Índice de Mercado Andima composto dos Títulos Públicos Federais atrelados

Benchmark

Ativos remunerados pela Taxa Selic marcados à mercado

IMA-S

Ativos remunerados pela Taxa CDI marcados à mercado

96% CDI

Participação %
0,00
100,00

Seg. Renda Fixa - Ativos indexados ao IPCA com
vencimento inferior a cinco anos

IMA-B 5

0,00

Seg. Renda Fixa - Ativos indexados ao IPCA com
vencimento igual ou superior a cinco anos

IMA-B +5

0,00

Segmento de Renda Variável

Ibovespa

0,00

IMA-S

0,00

MSCI-W + var. cambial

0,00

INPC + 3%

0,00

Segmento de Investimentos Estruturados
Segmento de Investimentos no Exterior
Segmento Imobiliário
Total

IRP-CD1

100,00

7.2. Desempenho do Plano de Benefícios e dos Segmentos de Aplicação
No quadro a seguir, encontra-se a rentabilidade do plano de benefícios e dos segmentos de
aplicação nos últimos 5 anos:
SEGMENTOS

2016

2017

2018

2019

2020

Acumulado

Renda Fixa

0,00%

Renda Variável

0,00%

Investimentos Estruturados

0,00%

Imobiliário

0,00%

Operações com participantes

0,00%

Investimentos no Exterior

0,00%

Total dos Ativos Aplicados

0,00%

Plano em fase de implantação, sem histórico de rentabilidade.
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Subgrupos

Gestão dos Ativos

A gestão dos investimentos no ano

de

2021 do Plano de

Benefícios FBPREV

MULTIPATROCINADO, estruturado na modalidade de contribuição definida, terá como principais
objetivos viabilizar a alocação dos recursos, considerando o volume de recursos aportado, e
proporcionar a liquidez necessária, destacando-se a condição de plano extremamente “jovem” com
possibilidade de, nos anos iniciais, elevados resgates ou portabilidade.
Devem ser observadas para todos investimentos realizados nos segmentos de aplicação
adiante especificados as Políticas de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores,
de Gerenciamento de Risco de Liquidez e de Mitigação do Risco Legal dos Investimentos e, as específicas
adiante arroladas para cada segmento de aplicação.
Ademais, deverão ser observados, sempre que possível e aplicável, os critérios definidos
internamente para avaliação de risco relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de
governança dos investimentos.
É permitido realizar operações com ativos financeiros dos patrocinadores, de seus
fornecedores e clientes considerando-se a natureza de sua atividade econômica principal, instituição
financeira, e consequentemente seu relacionamento com o mercado em geral, financeiro, não financeiro,
regional, nacional e internacional.
O Comitê de Investimentos, conforme as condições de mercado, poderá recomendar
elevação ou redução da participação percentual alvo de cada um dos segmentos de aplicação,
observados os limites máximos e mínimos estabelecidos.
Dentro deste contexto e de acordo com a legislação em vigor, estabelecemos a seguir o
foco de gestão dos ativos do Plano para o ano de 2021, com visão e objetivos de curto, médio e longo
prazo, bem como os limites e parâmetros operacionais dessa Política de Investimentos.

8.1. Segmento de Renda Fixa
Considerando que o plano está em início de implantação as alocações no segmento
priorizarão aplicações em fundos de investimento, até que os recurso do plano atinjam um volume que
permita diversificação.
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8.

Limites de Participação
Para o segmento de Renda Fixa o limite máximo de participação é de até 100,00% do Total

dos Ativos Aplicados. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para 31/12/2021 é de
100,00% do Total dos Ativos Aplicados, caso ocorra aporte de recursos.

8.1.2.

Portfólio Elegível
Os recursos aportados serão aplicados em fundo de renda fixa com liquidez diária.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento

dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações, disponibilidade de recursos.

8.1.3.

Precificação dos Ativos de Renda Fixa
Os ativos que compõem o Segmento de Renda Fixa, quando aplicável, serão precificados

pelo Custodiante, dentro das categorias estabelecidas pela FUNDAÇÃO, em conformidade com a
Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.2. Segmento de Renda Variável
Em 2021 os investimentos no segmento se darão através da carteira própria e/ou através
de veículos de investimentos (fundos).

8.2.1.

Limites de Participação
Para o Segmento de Renda Variável o limite máximo de participação é de 30,00% sobre o

Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para
31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

16

Esse documento foi assinado por Carlos Augusto Grazziotin e JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/DM65AKPCKB-3XA7R-HVNWL

8.1.1.

Portfólio Elegível
A seleção dos ativos que compõem este segmento deve observar os parâmetros definidos

nesta política e na Política de Alocação no Segmento de Renda Variável.
Para a gestão dos ativos de renda variável a FUNDAÇÃO terá como ferramentas básicas, as
informações da conjuntura econômica, as projeções de resultados com base na análise fundamentalista
e a análise gráfica, utilizando relatórios, projeções e informações geradas pelo mercado financeiro em
geral e por banco de dados externo com informações de empresas.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.2.3.

Participação nas Assembleias das Empresas
A FUNDAÇÃO somente participará das assembleias de acionistas quando sua participação

no capital votante ou no capital total da companhia for superior a 5% ou em qualquer caso, quando
julgar conveniente.

8.2.4.

Precificação dos Ativos de Renda Variável
Os ativos que compõem o Segmento de Renda Variável, quando aplicável, serão

precificados pelo Custodiante, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018,
e Instrução PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.3. Segmento de Investimentos Estruturados
O segmento de Investimentos Estruturados compreende:
I - cotas de fundos de investimento em participações, denominados Fundos FIP’s;
II - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos
de investimento classificados como multimercado;
III – cotas de fundos de investimento classificados com “Ações – Mercado de Acesso”;
IV – certificados de operações estruturadas (COE).

17

Esse documento foi assinado por Carlos Augusto Grazziotin e JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://app.ideiasigner.com.br/validate/DM65AKPCKB-3XA7R-HVNWL

8.2.2.

Limites de Participação
Para o Segmento de Investimentos Estruturados o limite máximo de participação é de 15,00%

sobre o Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos
para 31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

8.3.2.

Portfólio Elegível
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento

dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.4. Segmento Imobiliário
Compõem o Segmento Imobiliário:
I – cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento em cotas
de fundos de investimento imobiliário;
II – certificados de recebíveis imobiliários (CRI); e
III – cédulas de crédito imobiliário (CCI)

8.4.1.

Limites de Participação
Para o Segmento Imobiliário o limite máximo de participação é de 10,00% sobre o Total

dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos para
31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.
Os fundos de investimentos imobiliários do tipo renda não terão prazo máximo de duração
para alocação de recursos.

8.4.2.

Portfólio Elegível
Como regra geral os títulos e valores mobiliários sujeitos a classificação de risco de crédito

que poderão ser adquiridos para compor o segmento Imobiliário deverão possuir na data do
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8.3.1.

observados os parâmetros definidos nesta política e na Política de Risco de Crédito.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.4.3.

Precificação dos Ativos do Segmento Imobiliário
Os ativos que compõem o Segmento Imobiliário, quando aplicável, serão precificados pelo

Custodiante, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução PREVIC
nº 31, de 20 de agosto de 2020.

8.5. Segmento de Investimentos no Exterior
O segmento de Investimentos no Exterior compreende:
I - as cotas de fundos de investimento e as cotas de fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”;
II - as cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores
do Brasil;
III - as cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimentos no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM,
que invistam, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento
constituídos no exterior;
IV - as cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio
aberto com o sufixo “Investimentos no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM;
V - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível I e cotas dos fundos da
classe “Ações – BDR Nível I” nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM; e
VI - os ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no
Brasil, nos termos da regulamentação estabelecida pela CVM, não previstos nos incisos anteriores.
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investimento no mínimo a classificação de Baixo/Médio Risco de Crédito emitido por agência de rating

Portfólio Elegível
A possibilidade de alocar recursos no Segmento de Investimentos no Exterior pode

diversificar o risco de mercado do plano considerando a correlação com as demais modalidades de
investimentos e se dará preferencialmente através de cotas de fundos de investimentos.
A seleção de fundos de investimentos deve observar a Política de Seleção e Monitoramento
dos Investimentos em Fundos de Investimentos.
Adicionalmente o processo decisório deve considerar o enquadramento legal, incluindo suas
vedações.

8.5.2.

Limites de Participação
Para o Segmento de Investimentos no Exterior o limite máximo de participação é de 10,00%

sobre o Total dos Ativos Aplicados do Plano. A participação alvo projetada na Política de Investimentos
para 31/12/2021 é de 0,00% do Total dos Ativos Aplicados.

8.6. Derivativos
As operações com derivativos para as carteiras próprias dos Segmentos de Renda Fixa e/ou
Renda Variável deverão ser realizadas tendo como objetivo a proteção dos ativos.
O limite para proteção é de até 100,00% dos ativos, considerados isolados ou
cumulativamente, total ou parcialmente.

8.7. Empréstimos de Títulos, Valores Mobiliários e Cotas de Fundos
Operações de empréstimos/aluguel de títulos, valores mobiliários e cotas de fundos dos
segmentos de Renda Fixa e Renda Variável poderão ser realizadas, total ou parcialmente.
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8.5.1.

Avaliação do Risco

9.1. Risco de Crédito e de Liquidez
O acompanhamento e a avaliação dos riscos de crédito e de liquidez deverão observar a
Política de Risco de Crédito e a Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez.

9.2. Risco Operacional
Deverão ser observadas a Política para Mitigação do Risco Legal de Investimentos, a Política
de Alçadas e Competências na Aplicação dos Recursos Garantidores e a Matriz de Risco para
acompanhamento e mitigação do risco operacional.

9.3. Risco de Mercado dos Segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos
Estruturados, Investimentos no Exterior e Carteira Consolidada
O risco de mercado que diz respeito às variações nos preços dos ativos, taxas, suas
correlações e níveis de volatilidade, será calculado pelo método Value at Risk (VaR ) paramétrico. Será
apurado pelo custodiante Banco Itaú-Unibanco S/A, sendo os relatórios gerenciais elaborados pela
FUNDAÇÃO.
O VaR representa a perda máxima esperada em um dia utilizando o grau de confiança de
95%, porém não se constitui em ferramenta única para a tomada de decisão quanto a permanência dos
ativos em carteira.
A DNP consiste em relacionar a rentabilidade dos segmentos de aplicação e do total dos
ativos aplicados comparativamente com a variação dos respectivos Índices de Referência, sendo seu
principal objetivo verificar se a rentabilidade dos recursos do Plano está aderente ou não aos Índices de
Referência.
O VaR e a DNP são instrumentos auxiliares na gestão de risco dos investimentos
considerados dentro da estratégia traçada na Política de Investimentos.
Adicionalmente poderão ser utilizados outros instrumentos e/ou metodologias para aferição
do risco de mercado.
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9.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Renda Fixa
Para o Segmento de Renda Fixa estabelecemos como limite máximo de VaR diário 0,60%

do valor de mercado do segmento.

9.3.2.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Renda Variável
Para o Segmento de Renda Variável estabelecemos como limite máximo de VaR diário 5,15%

do valor de mercado do segmento.

9.3.3.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Investimentos Estruturados
Para o Segmento de Investimentos Estruturados estabelecemos como limite máximo de

VaR diário 0,70% do valor de mercado do segmento.

9.3.4.

Limite do Risco de Mercado (VaR) Segmento de Investimentos no Exterior
Para o Segmento de Investimentos no Exterior estabelecemos como limite máximo de VaR

diário 3,20% do valor de mercado do segmento.

9.3.5.

Limite do Risco de Mercado (VaR) para a Carteira Consolidada
Para a carteira consolidada de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e

Investimentos no Exterior foi estabelecido o limite máximo de VaR diário de 2,25% do valor de mercado
da carteira.
Para a tomada de decisão sobre eventual desinvestimento será considerado o VaR da
Carteira Consolidada, já que no seu cômputo são consideradas as covariâncias e correlações de todos
os ativos das carteiras de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no
Exterior do Plano.

10. Agente Custodiante e Controladoria

O Banco Itaú-Unibanco S/A é responsável pelos serviços de custódia, controladoria e
precificação dos ativos e valores mobiliários, de renda fixa, de renda variável, estruturados, imobiliário
e exterior, quando aplicável, e outros títulos que vierem a ser emitidos e nesta linha classificados. Para
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9.3.1.

regulamentos e legislação em vigor.

11. Consolidação das Informações

A consolidação das informações para geração de relatórios legais a serem remetidos aos
órgãos reguladores ficará a cargo da própria FUNDAÇÃO.

12. Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

O Diretor Financeiro é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ),
principal responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento dos recursos garantidores
do plano.

13. Administrador Responsável pela Gestão de Riscos

O Diretor Financeiro é o Administrador Responsável pela gestão de riscos dos investimentos
do plano.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2021.
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Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϭ͘Ϭϭϵ͘ϲϴϵ͘ϬϮϲ͕Ϭϭ

ϳϬ͕ϳϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘

Ϯϵ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

/
ϰ͕ϰϰй
^>/
ϳ͕ϰϵй

/W
ϴϴ͕Ϭϳй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϴϳ͘ϲϵϱ͘ϲϯϴ͕ϳϵ

ϲ͕Ϭϴй

ϱϴ͕ϲϭй

Ϯ͘ϰϱϮ͘ϰϯϴ͕ϱϴ

Ϭ͕ϭϳй

ϭ͕ϲϰй

ϮϬ͘ϰϬϬ

ϱϱϮ͘ϲϯϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϳй

KE

ϰϭϮ͘ϴϮϱ

ϲ͘ϰϲϬ͘ϳϭϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϰϱй

ϰ͕ϯϮй

ϯ^ϯ

KE

Ϯϯ͘ϳϬϬ

ϭ͘ϰϲϴ͘ϵϮϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϴй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϯϬϬ͘Ϭϭϭ

ϴ͘ϭϰϮ͘Ϯϵϴ͕ϱϰ

Ϭ͕ϱϳй

ϱ͕ϰϰй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϰϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϭй

ϭ͕Ϭϰй
ϭ͕ϳϯй

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϯ͘ϭϬϬ͘Ϯϲϭ
ϴϰ͘Ϭϳϰ

hE/d

sϯ

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

>^Kϯ

KE

>hWϭϭ

ŵďĞǀ^͘͘

ƟǀŽƐ
ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϯ

KE

ϭϲϰ͘ϲϬϱ

Ϯ͘ϱϵϮ͘ϱϮϴ͕ϳϱ

Ϭ͕ϭϴй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϲ

WE

ϱϴ͘ϯϮϮ

ϴϰϵ͘ϳϱϭ͕ϱϰ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϱϳй

^ϯ

KE

ϮϬ͘ϱϬϬ

ϲϬϳ͘ϰϭϱ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϭй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϭϰϭ͘ϴϵϳ

ϭ͘ϰϬϰ͘ϳϴϬ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϰй

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘

ZWZϯ

KE

ϯϲ͘ϵϰϬ

ϯϲϱ͘ϳϬϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϰй

^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ

^^Wϯ

KE

ϰϬ͘Ϯϭϯ

ϭ͘ϳϴϳ͘Ϭϲϱ͕ϳϮ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϵй

^WZϭϭ

hE/d

ϲϳ͘Ϭϰϱ

ϭ͘ϳϰϯ͘ϭϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϲй

W>ϲ

WE

Ϯϴ͘ϲϯϱ

Ϯ͘ϭϰϱ͘ϵϬϲ͕ϵϬ

Ϭ͕ϭϱй

ϭ͕ϰϯй
Ϭ͕ϳϭй

E'/ϭϭ

hE/d

ϮϬ͘ϯϮϬ

ϭ͘Ϭϲϯ͘ϵϱϱ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

Yd>ϯ

KE

ϰϱ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϳϬй

/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

/'dϯ

KE

ϵϬ͘Ϭϴϯ

ϯ͘ϯϰϲ͘ϱϴϯ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϯ͕Ϯϰй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

Ϯϴϰ͘ϵϮϲ

ϵ͘ϬϭϮ͘ϮϬϵ͕ϯϴ

Ϭ͕ϲϯй

ϲ͕ϬϮй

/ƚĂƵƐĂ^͘͘

/d^ϰ

WE

Ϯϲϭ͘ϮϬϬ

ϯ͘Ϭϲϯ͘ϴϳϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϯϭй

Ϯ͕Ϭϱй

DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

Dh>dϯ

KE

ϭϯϵ͘ϰϵϭ

ϯ͘ϮϴϮ͘ϮϮϯ͕Ϯϯ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϯ͕ϭϵй

WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘

Zdϯ

KE

Ϯϵ͘ϬϬϬ

ϲϰϭ͘ϳϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϯй

^h>ϭϭ

hE/d

ϯϭ͘Ϭϳϯ

ϭ͘ϯϳϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϱ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϮй

^hϯ

KE

ϰ͘ϳϴϬ

Ϯϳϵ͘ϴϮϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϭϵй
Ϯ͕ϰϵй

ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘

^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
^ƵǌĂŶŽ^͘͘

6HJPHQWRGHOLVWDJHP
GDV$o}HVQD%RYHVSD







dKd^ϯ

KE

ϭϮϵ͘ϵϴϳ

ϯ͘ϳϯϯ͘ϮϮϲ͕ϲϰ

Ϭ͕Ϯϲй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

ϲϭ͘ϮϬϮ

Ϯ͘Ϭϯϵ͘ϴϲϮ͕ϲϲ

Ϭ͕ϭϰй

ϭ͕ϯϲй

1tYHO

1tYHO

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘

h'Wϯ

KE

Ϯϵϱ͘ϲϱϬ

ϳ͘Ϭϭϴ͘ϳϯϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϵй

ϰ͕ϲϵй

1RYR0HUFDGR

7UDGLFLRQDO

hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘

h^/Dϱ

WE

ϱϮ͘ϮϬϬ

ϳϲϮ͘ϲϰϮ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϭй

sĂůĞ^͘͘

s>ϯ

KE

dŽƚǀƐ^͘͘

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕ͘/ďŽǀ͘ƚ͘&/ĚĞ&/

Ϯϭϲ͘ϭϴϮ

ϭϴ͘ϵϬϱ͘ϭϭϱ͕ϵϬ

ϭ͕ϯϬй

ϭϮ͕ϲϱй

ϱ͘Ϯϴϳ͘ϰϴϭ͕ϯϯ

ϲϭ͘ϱϰϰ͘ϵϲϲ͕ϳϭ

ϰ͕Ϯϴй

ϰϭ͕ϭϮй

ϰ͘ϬϰϬ͕ϴϳ

ϭϳ͘ϵϰϳ͘Ϭϵϯ͕ϴϰ

ϭ͕Ϯϱй

ϭϭ͕ϵϵй

ϮϯϬ͘ϮϮϭ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϯϵϰ͘ϴϯϳ͕ϲϱ

ϭ͕ϴϯй

ϭϳ͕ϲϰй

ϲ͘ϲϵϬ͕ϬϬ

ϳϵϵ͘ϴϱϲ͕ϰϬ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϱϯй

ϱ͘Ϭϰϲ͘ϱϮϵ͕ϰϳ

ϭϲ͘ϰϬϯ͘ϭϳϴ͕ϴϮ

ϭ͕ϭϰй

ϭϬ͕ϵϲй

ϰϬϲ͘ϵϯϰ͕ϯϳ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϳй

ϭϰϵ͘ϲϰϳ͘ϱϯϵ͕ϴϳ

ϭϬ͕ϯϵй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘

ϯϬ
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ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ſůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭ͘ϲϭϯ͘ϳϴϱ͕ϵϯ

Ϭ͕ϭϭй

Ϭ͕ϴϵй

ϱϴϵ͕ϭϰ

ϭ͘Ϭϳϭ͘ϯϴϳ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϱϵй

ϭ͘ϵϱϬ͕ϰϵ

ϱϰϮ͘ϯϳϭ͕ϲϮ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϬй

Ϯ͘ϲϱϲ͕ϯϵ

Ϯϲ͕ϱϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϰϲ͘ϴϯϵ͘ϲϳϯ͕ϱϱ

ϭϳϳ͘ϴϬϴ͘ϰϯϰ͕ϱϱ

ϭϮ͕ϯϰй

ϵϵ͕ϭϭй

ϱ͘ϯϯϮ͘Ϯϳϲ͕ϴϲ

ϵ͘ϵϬϮ͘ϯϮϬ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϲϵй

ϱ͕ϱϮй

ϭϮ͘ϱϭϰ͘ϳϵϳ͕ϵϱ

Ϯϭ͘ϴϳϴ͘ϲϴϬ͕ϯϵ

ϭ͕ϱϮй

ϭϮ͕ϭϵй

ϱ͘ϭϵϲ͕ϬϮ

ϭ͘ϴϲϱ͘ϭϲϮ͕ϯϰ

ϳ͘ϱϯϯ͘ϭϬϯ͕ϰϳ

Ϭ͕ϱϮй

ϰ͕ϮϬй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϴ͘ϱϵϬ͘ϯϯϮ͕ϰϮ

Ϯϱ͘ϵϲϮ͘ϲϵϭ͕ϭϮ

ϭ͕ϴϬй

ϭϰ͕ϰϳй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϳ͘ϵϯϵ͘Ϯϱϳ͕Ϯϰ

ϭϳ͘ϱϱϳ͘ϳϳϳ͕ϳϰ

ϭ͕ϮϮй

ϵ͕ϳϵй
ϴ͕ϲϭй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϱϱ͘Ϯϱϱ͕ϱϯ

ϭϱ͘ϰϰϳ͘Ϯϵϵ͕ϱϭ

ϭ͕Ϭϳй

ϲϴϭ͘ϲϬϭ͕ϴϴ

ϴ͘Ϯϯϵ͘ϬϲϮ͕ϲϯ

Ϭ͕ϱϳй

ϰ͕ϱϵй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϯ͘ϯϳϮ͘ϭϴϵ͕Ϭϲ

ϭϯ͘ϳϳϬ͘ϯϴϲ͕ϲϰ

Ϭ͕ϵϲй

ϳ͕ϲϳй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϲ͘ϯϮϵ͘ϯϲϲ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϭϲϬ͘ϴϯϭ͕Ϯϵ

ϭ͕ϰϬй

ϭϭ͕Ϯϰй

ϲϭ͘ϯϱϯ͕Ϭϰ

ϭϰ͘ϴϴϯ͘ϯϵϯ͕ϵϬ

ϭ͕Ϭϯй

ϴ͕ϯϬй

ϵϴ͘ϬϴϬ͕ϲϯ

ϮϮ͘ϰϳϮ͘ϴϴϳ͕ϲϬ

ϭ͕ϱϲй

ϭϮ͕ϱϯй

ϭϳϵ͘ϰϮϮ͘ϮϮϬ͕ϰϴ

ϭϮ͕ϰϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘
ϲ͘ϰ^'DEdKydZ/KZ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰ͘ϭϰϴ͘ϬϴϮ͕ϱϲ

Ϯϴ͘ϱϰϰ͘ϳϬϳ͕ϵϮ

ϭ͕ϵϴй

ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//

ϲ͘ϳϯϲ͕ϱϮ

ϯ͘ϴϬϮ͘ϮϬϰ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϮй

ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϰ͘Ϯϵϯ͕ϳϮ

ϯ͘ϴϭϭ͘ϲϱϬ͕ϰϰ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϱй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

Ϯϳϰ͘ϯϬϰ͕ϯϳ

ϭ͘ϭϭϭ͘Ϭϯϴ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϴй

ϯ͕ϴϵй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϭϵ͘ϵϵϭ͕ϰϳ

ϯ͘ϱϴϲ͘ϴϬϮ͕ϴϲ

Ϭ͕Ϯϱй

ϭϮ͕ϱϳй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

ϭϬ͘ϭϰϱ͕ϯϲ

ϯ͘ϵϰϮ͘ϱϱϰ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϯϳй

ϭϯ͕ϴϭй

ϭ͘ϭϴϯ͘ϬϱϮ͕Ϯϱ

Ϯ͘Ϭϴϭ͘ϴϱϭ͕ϰϮ

Ϭ͕ϭϰй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯ͘ϱϱϴ͘ϳϲϮ͕ϵϯ

ϰ͘ϯϳϳ͘Ϯϵϯ͕ϳϭ

Ϭ͕ϯϬй

ϭϱ͕ϯϯй

ϴϵ͘ϳϱϵ͕ϮϮ

ϯ͘ϳϱϯ͘ϱϱϭ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϭϱй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/
WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽǆƚĞƌŝŽƌ

ϭ͘Ϭϯϲ͕ϳϮ

Ϯ͘Ϭϳϳ͘ϳϲϬ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϲй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯϴ͘ϱϰϰ͘ϳϬϳ͕ϵϮ

ϭ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘

ϯϭ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϴϵй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϭϭй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

ϲ͘ϯ^'DEdK^dZhdhZK^

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϭϬ

Ϯ͘Ϯϯϲ͘ϵϴϰ͕ϯϴ

Ϭ͕ϭϲй

ϯ͕ϳϴй

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

ϭϬ

Ϯ͘Ϯϯϲ͘ϵϴϰ͕ϯϴ

Ϭ͕ϭϲй

ϯ͕ϳϴй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϭϮ͘ϴϬϯ

ϭ͘ϯϭϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕Ϯϯй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϭϬ͘Ϭϱϰ

ϭ͘Ϯϰϲ͘ϲϵϲ͕ϬϬ
ϳϭ͘ϯϵϭ͕ϱϯ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϭϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϮй

/ŵſǀĞů

Ϯ͘ϳϰϵ

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

 ϱϱ͘ϱϵϳ͘ϮϮϴ͕ϲϲ

ϯ͕ϴϲй

ϵϯ͕ϵϵй

Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^



ϭ͘ϳϱϰ͘ϬϮϮ͕ϴϲ

Ϭ͕ϭϮй

Ϯ͕ϵϳй

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^



ϭ͘Ϭϳϴ͘ϴϱϱ͕ϴϱ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϴϮй

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^



Ϯ͘ϴϭϵ͘Ϭϰϳ͕ϰϬ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϳϳй

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W



ϰ͘ϯϭϭ͘ϳϯϳ͕ϲϵ

Ϭ͕ϯϬй

ϳ͕Ϯϵй

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^



ϴϴϰ͘ϱϯϮ͕ϰϬ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϱϬй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^ 

ϭ͘ϵϯϴ͘ϱϴϯ͕ϲϮ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕Ϯϴй
ϯ͕ϮϮй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^



ϭ͘ϵϬϲ͘ϲϴϵ͕ϴϰ

Ϭ͕ϭϯй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^



ϯ͘ϴϲϰ͘ϳϵϬ͕ϯϱ

Ϭ͕Ϯϳй

ϲ͕ϱϬй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^ 

Ϯ͘ϵϮϯ͘Ϭϱϰ͕ϲϴ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϵϰй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^



ϭ͘ϴϲϯ͘Ϯϭϭ͕ϰϵ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϭϱй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^



ϯ͘ϳϲϴ͘ϳϴϭ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϯϲй

ϲ͕ϯϳй

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^



ϭ͘Ϭϵϰ͘Ϭϲϰ͕ϱϴ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϴϱй

Ő͘^ĂƉƵĐĂŝĂĚŽ^Ƶů

ZƵĂWƌŽĨ͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͘ĚĂZŽƐĂ͕ŶǑϯϲϱ

Ͳ

^ĂƉƵĐĂŝĂĚŽ^ƵůͬZ^



Ϯ͘ϴϮϱ͘ϵϰϭ͕ϱϮ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϳϴй

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^



ϭ͘ϱϰϬ͘ϰϬϳ͕ϴϯ

Ϭ͕ϭϭй

Ϯ͕ϲϬй

ϭ͘ϵϳϬ͘ϭϱϯ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϰй

ϯ͕ϯϯй

ϳϲϲ͘ϯϬϯ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϯϬй

ϭ͘ϰϭϴ͘ϯϮϬ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϰϬй

ϱϰϴ͘ϲϭϮ͕ϱϭ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϯй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ϯ͘ϱϬϵ͘ϵϭϮ͕ϴϲ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕Ϯϰй

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϭ͘ϮϳϬ͘ϱϯϴ͕Ϭϭ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϭϱй

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϯ͘ϵϵϱ͘ϴϳϱ͕ϴϯ

Ϭ͕Ϯϴй

ϲ͕ϳϲй

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϳϮϵ͘ϴϭϭ͕ϵϮ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕Ϯϯй

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϴϯϮ͘ϳϲϱ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϰϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

ϭϲϮ͘ϭϭϮ͕ϯϲ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϳй

ϭ͘ϯϲϬ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϯϬй

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



ϯϮ

ϯϯ͘ϮϮϳ͕ϳϳ

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^



^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^



WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

ϭ͘ϱϮϰ͘ϯϴϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϭй

Ϯ͕ϱϴй

ϯϳϬ͘ϰϯϴ͕ϭϴ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϲϯй

Ϯ͘ϭϵϯ͘ϱϰϱ͕ϰϯ

Ϭ͕ϭϱй

ϯ͕ϳϭй

ϯϴϵ͘ϲϲϰ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϲϲй

Ϯ͘ϲϯϭ͘ϱϱϱ͕ϴϰ

Ϭ͕ϭϴй

ϰ͕ϰϱй

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ



ϳϴϲ͘ϵϰϬ͕ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϯϯй

sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ




;ϭϰϮ͘ϵϲϵ͕ϳϰͿ
;ϯϮϳ͘ϴϵϲ͕ϮϴͿ

ͲϬ͕Ϭϭй
ͲϬ͕ϬϮй

ͲϬ͕Ϯϰй
ͲϬ͕ϱϱй

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ



ϱϵ͘ϭϱϮ͘ϯϬϬ͕ϱϳ

ϰ͕ϭϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

Ϭ͕Ϯϳй
Ϭ͕Ϭϭй

ϵϱ͕ϴϳй
ϰ͕ϭϯй

ϲϰϱ͘ϯϭϵ͕Ϭϵ

ϭϲϰ͘ϯϰϮ͕ϱϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϮϱ
ϰϮ

ϯ͘ϵϳϱ͘ϰϳϬ͕ϯϭ

Ϭ͕Ϯϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϲϰϱ͘ϯϭϵ͕Ϭϵ

ϭ͘Ϭϲϳ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ

ϯ͘ϴϭϭ͘ϭϮϳ͕ϳϱ

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

ƐͬdΎ

KƉĞƌĂĕĆŽ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϰϰϬ͘ϳϳϮ͘ϰϰϰ͕Ϯϱ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϯϯ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ
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/ŵſǀĞů

$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
3ODQRGH%HQHItFLRV6DOGDGR
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů
>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲΎΎ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϮϬϬ͘ϳϴϴ

ϳϰϴ͘ϰϵϳ͘ϵϬϰ͕ϰϲ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ
ϲϯ͕ϲϲй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϴϴ͕Ϯϱй

ϴ͘Ϯϰϭ

ϴϴ͘ϲϰϵ͘ϲϵϰ͕ϱϱ

ϳ͕ϱϰй

ϭϬ͕ϰϲй

ϭϴϯ͘Ϯϰϳ
ϵ͘ϯϬϬ

ϲϭϲ͘Ϭϰϱ͘ϲϱϮ͕ϲϬ
ϰϯ͘ϴϬϮ͘ϱϱϳ͕ϯϭ

ϱϮ͕ϯϵй
ϯ͕ϳϯй

ϳϮ͕ϲϲй
ϱ͕ϭϯй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϳ͘ϱϲϵ

ϰϰ͘ϲϮϯ͘ϲϵϮ͕ϵϯ

ϯ͕ϳϴй

ϱ͕Ϯϴй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϳ͘ϰϬϭ

ϭϱ͘ϯϮϳ͘ϯϯϵ͕Ϯϴ

ϭ͕ϯϬй

ϭ͕ϴϭй

ϳ͘ϰϬϬ
ϭ

ϳ͘ϱϯϴ͘ϲϬϬ͕ϱϭ
ϳ͘ϳϴϴ͘ϳϯϴ͕ϳϳ

Ϭ͕ϲϰй
Ϭ͕ϲϲй

Ϭ͕ϴϵй
Ϭ͕ϵϮй

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ϭϲϴ

Ϯϵ͘Ϯϵϲ͘ϯϱϯ͕ϲϱ

Ϯ͕ϰϴй

ϯ͕ϰϳй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϯϯ

ϲ͘ϴϰϰ͘ϴϭϱ͕ϭϴ

Ϭ͕ϱϴй

Ϭ͕ϴϭй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϭϲ

Ϯ͘ϲϭϱ͘ϱϵϳ͕ϳϱ

Ϭ͕ϮϮй

Ϭ͕ϯϭй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

ϳϲ

ϭϮ͘ϵϯϭ͘ϰϭϭ͕ϲϴ

ϭ͕ϭϬй

ϭ͕ϱϯй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

Ϯϳ
ϭϲ

ϰ͘ϯϵϬ͘Ϯϯϲ͕ϲϰ
Ϯ͘ϱϭϰ͘ϮϵϮ͕ϰϬ

Ϭ͕ϯϳй
Ϭ͕Ϯϭй

Ϭ͕ϱϮй
Ϭ͕ϯϬй

ϱ͘ϬϵϮ͘ϰϵϳ

ϱϰ͘ϳϬϱ͘ϵϮϳ͕ϲϴ

ϰ͕ϲϲй

ϲ͕ϰϳй

Ϯϲ͘ϴϭϲ

ϱϬ͘ϳϳϳ͘ϴϴϳ͕Ϯϴ

ϰ͕ϯϮй

ϲ͕ϬϬй

ŝĂ͘^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

ϳϱϵ

ϭϮ͘ϱϯϱ͘Ϭϴϯ͕Ϭϲ

ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϰϴй

ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘

ϳϱϵ

ϭϮ͘ϯϱϯ͘ϰϬϲ͕ϯϲ

ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϰϲй

Ϯ͘ϱϮϴ

ϭ͘ϴϱϭ͘ϵϰϬ͕ϭϮ

Ϭ͕ϭϲй

Ϭ͕ϮϮй

ϭϬ͘ϭϮϬ

ϭϭ͘ϬϴϮ͘Ϯϳϭ͕ϯϴ

Ϭ͕ϵϰй

ϭ͕ϯϭй

ϳ͘ϱϵϬ
ϱ͘ϬϲϬ

ϭϮ͘ϳϬϱ͘ϯϮϴ͕ϲϬ
Ϯϰϵ͘ϴϱϳ͕ϳϲ

ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϱϬй
Ϭ͕Ϭϯй

ϱ͘Ϭϲϱ͘ϲϴϭ

ϯ͘ϵϮϴ͘ϬϰϬ͕ϰϬ

Ϭ͕ϯϰй

Ϭ͕ϰϳй

ϰϭϰ͘ϴϮϭ
ϰ͘ϲϱϬ͘ϴϲϬ

ϯϬϱ͘ϭϰϲ͕ϱϬ
ϯ͘ϲϮϮ͘ϴϵϯ͕ϵϬ

Ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕ϯϭй

Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϰϯй

ϮϬ͘ϰϰϬ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϯϭϰ͕ϳϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ͲϮϭ͘ϭϭϵ͕ϲϴ
Ͳϭ͘ϵϱϳ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϴϰϳ͘ϴϮϱ͘ϮϬϯ͕ϯϯ

ϳϮ͕ϭϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ

ŽŶĐZŽĚǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘
ĞŵŝŐŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϭǐ^ĠƌŝĞ
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
ŝƐƉŽŶşǀĞůĚŽ&ƵŶĚŽ&^^
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌĚŽ&ƵŶĚŽ&^^
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ΎΎdşƚƵůŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŶƚĂďŝůŵĞŶƚĞĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘

ϰϮ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

/WΎΎ
ϱ͕ϭϳй
/
ϯ͕ϱϱй
^>/
ϭϬ͕ϰϲй
/W
ϴϬ͕ϴϮй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ƟǀŽƐ
ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŵďĞǀ^͘͘
ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ
ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘
ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘
ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘
ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ
ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘
ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘
/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
/ƚĂƵƐĂ^͘͘
DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘
WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘
^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
^ƵǌĂŶŽ^͘͘
dŽƚǀƐ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕ͘/ďŽǀ͘ƚ͘&/ĚĞ&/
sĞůƚ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/ĚĞ&/
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

>^Kϯ
>hWϭϭ
sϯ
ϯ^ϯ
ϰ
^ϯ
Z^Zϯ
Z^Zϲ
^ϯ
ZD>ϯ
ZWZϯ
^^Wϯ
^WZϭϭ
W>ϲ
E'/ϭϭ
Yd>ϯ
/'dϯ
/dhϰ
/d^ϰ
Dh>dϯ
Zdϯ
^h>ϭϭ
^hϯ
dKd^ϯ
dϭϭ
h'Wϯ
h^/Dϱ
s>ϯ

KE
hE/d
KE
KE
WE
KE
KE
WE
KE
KE
KE
KE
hE/d
WE
hE/d
KE
KE
WE
WE
KE
KE
hE/d
KE
KE
hE/d
KE
WE
KE

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϭϯϳ͘ϵϳϬ
ϱϳ͘ϵϵϴ
ϭϰ͘ϬϬϬ
Ϯϴϱ͘ϭϱϴ
ϭϲ͘ϱϬϬ
ϭϵϯ͘ϳϯϰ
ϰϬ͘ϬϬϬ
ϭϭϯ͘ϲϬϳ
ϰϬ͘ϮϮϭ
ϭϰ͘ϮϬϬ
ϵϳ͘ϵϲϱ
Ϯϱ͘ϰϲϯ
Ϯϳ͘ϰϱϲ
ϰϱ͘ϳϳϳ
ϭϵ͘ϱϱϬ
ϭϰ͘ϬϳϬ
ϯϭ͘ϬϬϬ
ϲϮ͘ϭϲϱ
ϭϵϲ͘ϴϱϬ
ϭϳϵ͘ϲϬϬ
ϵϲ͘ϯϱϭ
ϮϬ͘ϮϬϬ
Ϯϭ͘ϱϵϴ
ϯ͘Ϯϳϱ
ϴϵ͘ϱϱϵ
ϰϭ͘ϳϴϲ
ϮϬϰ͘ϭϱϴ
ϯϲ͘ϰϬϬ
ϭϰϵ͘ϯϮϵ
ϱ͘ϳϭϮ͘ϴϮϯ͕ϭϳ
Ϯ͘ϳϴϵ͕ϬϬ
ϭϳϵ͘ϳϮϳ͕ϬϬ
ϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϴϴ͘ϯϭϱ͕ϵϲ
ϭ͘ϭϯϲ͘ϳϵϭ͕Ϯϭ

ϲϬ͘ϲϮϮ͘ϵϱϯ͕Ϯϵ
ϭ͘ϲϵϭ͘ϴϬϭ͕ϲϲ
ϯϳϵ͘ϮϲϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϲϮ͘ϳϮϮ͕ϳϬ
ϭ͘ϬϮϮ͘ϲϳϬ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϱϳ͘ϵϰϬ͕ϳϲ
ϭ͘ϱϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϴϵ͘ϯϭϬ͕Ϯϱ
ϱϴϲ͘Ϭϭϵ͕ϵϳ
ϰϮϬ͘ϳϰϲ͕ϬϬ
ϵϲϵ͘ϴϱϯ͕ϱϬ
ϮϱϮ͘Ϭϴϯ͕ϳϬ
ϭ͘ϮϮϬ͘ϭϰϰ͕ϲϰ
ϭ͘ϭϵϬ͘ϮϬϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϱ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ
ϳϯϲ͘ϳϬϱ͕ϮϬ
ϳϭϳ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϬϵ͘ϰϮϵ͕ϳϱ
ϲ͘ϮϮϲ͘ϯϲϱ͕ϱϬ
Ϯ͘ϭϬϲ͘ϳϬϴ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϲϳ͘ϭϯϵ͕Ϭϯ
ϰϰϳ͘ϬϮϲ͕ϬϬ
ϵϱϳ͘ϴϳϭ͕ϯϬ
ϭϵϭ͘ϳϭϴ͕ϱϬ
Ϯ͘ϱϳϮ͘ϭϯϰ͕ϰϴ
ϭ͘ϯϵϮ͘ϳϮϳ͕ϯϴ
ϰ͘ϴϰϲ͘ϳϭϬ͕ϵϮ
ϱϯϭ͘ϴϬϰ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϱϴ͘ϴϮϭ͕Ϭϱ
ϱϮ͘ϰϲϮ͘Ϭϱϰ͕ϴϲ
ϭϮ͘ϯϴϳ͘ϬϲϬ͕ϵϯ
ϮϬ͘ϲϬϱ͘ϳϬϬ͕ϱϱ
ϲϮϭ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
ϭϰ͘Ϯϲϯ͘ϳϮϵ͕ϱϱ
ϰ͘ϱϴϯ͘ϴϱϭ͕ϴϯ
Ϯϳϰ͘ϭϴϵ͕ϰϬ
ϭϭϯ͘ϯϱϵ͘ϭϵϳ͕ϱϱ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘

ϰϯ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϱ͕ϭϳй
Ϭ͕ϭϰй
Ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕ϯϴй
Ϭ͕Ϭϵй
Ϭ͕ϰϱй
Ϭ͕ϭϯй
Ϭ͕ϭϱй
Ϭ͕Ϭϱй
Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕ϭϬй
Ϭ͕ϭϬй
Ϭ͕ϭϮй
Ϭ͕Ϭϲй
Ϭ͕Ϭϲй
Ϭ͕ϮϬй
Ϭ͕ϱϯй
Ϭ͕ϭϴй
Ϭ͕ϭϵй
Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϭϴй
Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϭϮй
Ϭ͕ϰϭй
Ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕ϭϯй
ϰ͕ϰϱй
ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕ϳϱй
Ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕Ϯϭй
Ϭ͕ϯϵй
Ϭ͕ϬϮй
ϵ͕ϲϰй

ϱϯ͕ϰϴй
ϭ͕ϰϵй
Ϭ͕ϯϯй
ϯ͕ϵϰй
Ϭ͕ϵϬй
ϰ͕ϲϰй
ϭ͕ϯϳй
ϭ͕ϱϴй
Ϭ͕ϱϮй
Ϭ͕ϯϳй
Ϭ͕ϴϲй
Ϭ͕ϮϮй
ϭ͕Ϭϴй
ϭ͕Ϭϱй
ϭ͕Ϯϵй
Ϭ͕ϲϱй
Ϭ͕ϲϯй
Ϯ͕Ϭϰй
ϱ͕ϰϵй
ϭ͕ϴϲй
Ϯ͕ϬϬй
Ϭ͕ϯϵй
Ϭ͕ϴϰй
Ϭ͕ϭϳй
Ϯ͕Ϯϳй
ϭ͕Ϯϯй
ϰ͕Ϯϴй
Ϭ͕ϰϳй
ϭϭ͕ϱϮй
ϰϲ͕Ϯϴй
ϭϬ͕ϵϯй
ϭϴ͕ϭϴй
Ϭ͕ϱϱй
ϭϮ͕ϱϴй
ϰ͕Ϭϰй
Ϭ͕Ϯϰй
ϭϬϬ͕ϬϬй

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ

Ϯϵ͕ϲϰй

ϭϭ͕ϰϯй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

ϳ͕ϯϲй

ϱϭ͕ϱϳй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ

EşǀĞůϮ

EşǀĞůϭ

dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ſůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭ͘ϭϭϬ͘ϵϰϭ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϳϲй

ϳϯϲ͘ϴϯϲ͕ϱϴ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϱϬй

ϯϳϰ͘Ϭϴϲ͕Ϯϰ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϲй

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϯ͘ϱϴϮ͕ϱϮ
ϰϬϱ͕ϭϳ
ϭ͘ϯϰϱ͕ϯϬ
ϭ͘ϴϯϮ͕Ϭϰ

ϭϴ͕ϯϮ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϯϴ͘Ϭϴϯ͘ϭϭϱ͕ϭϰ

ϭϰϱ͘Ϭϳϰ͘ϴϯϭ͕ϰϴ

ϭϮ͕ϯϯй

ϵϵ͕Ϯϰй

ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D

ϰ͘ϯϵϴ͘Ϯϯϵ͕ϵϴ

ϴ͘ϭϲϳ͘ϳϲϰ͕ϯϱ

Ϭ͕ϲϵй

ϱ͕ϱϵй

ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

ϵ͘ϴϳϮ͘ϮϭϮ͕ϰϴ

ϭϳ͘Ϯϱϴ͘ϴϰϲ͕ϴϴ

ϭ͕ϰϳй

ϭϭ͕ϴϭй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϳ͘ϭϴϲ͘ϭϵϭ͕ϱϵ

Ϯϭ͘ϳϭϴ͘ϵϯϱ͕ϭϯ

ϭ͕ϴϱй

ϭϰ͕ϴϱй

ϲ͘ϱϰϳ͘ϭϬϭ͕ϳϱ

ϭϰ͘ϰϳϵ͘ϬϬϲ͕ϱϯ

ϭ͕Ϯϯй

ϵ͕ϵϬй
ϴ͕ϳϲй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϰϱ͘ϴϬϯ͕ϵϯ

ϭϮ͘ϴϬϰ͘ϵϵϴ͕Ϯϴ

ϭ͕Ϭϵй

ϱϰϳ͘ϰϴϴ͕ϰϵ

ϲ͘ϲϭϳ͘ϵϮϳ͕ϲϵ

Ϭ͕ϱϲй

ϰ͕ϱϯй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

Ϯ͘ϲϰϲ͘Ϯϱϲ͕ϰϮ

ϭϬ͘ϴϬϲ͘ϬϮϵ͕ϯϳ

Ϭ͕ϵϮй

ϳ͕ϯϵй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϱ͘Ϯϰϱ͘ϰϮϰ͕ϯϭ

ϭϲ͘ϳϬϴ͘ϭϲϳ͕Ϭϲ

ϭ͕ϰϮй

ϭϭ͕ϰϯй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϭ͘ϰϲϯ͘ϳϰϰ͕ϵϱ

ϱ͘ϵϭϭ͘ϴϰϬ͕ϰϱ

Ϭ͕ϱϬй

ϰ͕Ϭϰй

ϰϵ͘ϰϱϰ͕ϱϱ

ϭϭ͘ϵϵϲ͘ϵϴϯ͕ϳϰ

ϭ͕ϬϮй

ϴ͕Ϯϭй

ϴϭ͘ϭϵϲ͕ϳϭ

ϭϴ͘ϲϬϰ͘ϯϯϮ͕ϬϬ

ϭ͕ϱϴй

ϭϮ͕ϳϯй

ϭϰϲ͘ϭϴϱ͘ϳϳϮ͕ϲϮ

ϭϮ͕ϰϯй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ϲ͘ϰ^'DEdK/Es^d/DEdK^EKydZ/KZ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯ͘ϯϴϯ͘ϳϳϭ͕Ϯϵ

Ϯϯ͘ϮϴϬ͘ϴϱϵ͕ϳϵ

ϭ͕ϵϴй

ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//

ϱ͘ϰϵϮ͕ϴϬ

ϯ͘ϭϬϬ͘ϮϮϴ͕ϭϰ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϮй

ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϯ͘ϱϬϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϭϬϳ͘ϵϮϵ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϯϱй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

ϮϮϱ͘ϯϳϲ͕ϭϭ

ϵϭϮ͘ϴϲϬ͕ϯϴ

Ϭ͕Ϭϴй

ϯ͕ϵϮй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϭϲ͘ϯϬϬ͕ϱϳ

Ϯ͘ϵϮϰ͘ϱϵϰ͕ϱϭ

Ϭ͕Ϯϱй

ϭϮ͕ϱϲй

ϴ͘ϮϳϮ͕Ϯϴ

ϯ͘Ϯϭϰ͘ϲϲϲ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϯϳй

ϭϯ͕ϴϭй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//
D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/
WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽǆƚĞƌŝŽƌ

ϵϲϰ͘ϰϱϬ͕ϵϮ

ϭ͘ϲϵϳ͘ϭϳϮ͕ϯϭ

Ϭ͕ϭϰй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯ͘Ϭϴϲ͘ϯϰϳ͕ϲϱ

ϯ͘ϱϲϵ͘ϭϮϵ͕ϱϳ

Ϭ͕ϯϬй

ϭϱ͕ϯϯй

ϳϯ͘ϭϴϰ͕ϳϵ

ϯ͘ϬϲϬ͘ϰϰϭ͕ϳϮ

Ϭ͕Ϯϲй

ϭϯ͕ϭϱй

ϴϰϱ͕ϭϲ

ϭ͘ϲϵϯ͘ϴϯϳ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϲй

ϳ͕Ϯϳй

Ϯϯ͘ϮϴϬ͘ϴϱϵ͕ϳϵ

ϭ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘

ϰϰ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϳϲй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕Ϯϰй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϳ

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

 ϭ͘ϱϲϱ͘ϴϴϵ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϵϰй

ϳ

 ϭ͘ϱϲϱ͘ϴϴϵ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϵϰй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϴ͘ϴϯϳ

 ϵϬϵ͘ϴϮϱ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕Ϯϴй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϲ͘ϵϰϬ

 ϴϲϬ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
 ϰϵ͘Ϯϲϱ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϯ͕ϭϲй

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͘ϴϵϳ

/ŵſǀĞů

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ
Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^

ϯϳ͘Ϯϵϱ͘ϴϱϬ͕ϴϴ
ϭ͘ϮϰϬ͘ϭϲϰ͕ϭϳ

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϵϵϯ͘ϭϳϵ͕ϬϮ
ϯ͘Ϭϰϴ͘ϱϳϬ͕ϲϯ

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^

ϳϲϮ͘ϳϵϰ͕ϭϰ

ϲϮϱ͘ϯϵϵ͕ϳϭ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

ϯ͕ϭϳй
Ϭ͕ϭϭй

ϵϯ͕ϳϴй
ϯ͕ϯϯй

Ϭ͕Ϭϲй

Ϯ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϭϳй

ͲϬ͕ϴϴй

Ϭ͕Ϯϲй

ϴ͕ϭϳй

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϲϴй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^

ϭ͘ϯϳϬ͘ϲϱϱ͕ϵϵ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϲϴй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

ϭ͘ϯϰϴ͘ϭϬϱ͕ϴϮ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϲϭй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^

Ϯ͘ϳϯϮ͘ϱϲϭ͕Ϭϰ

Ϭ͕Ϯϯй

ϳ͕ϯϯй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^

Ϯ͘Ϭϲϲ͘ϳϭϲ͕ϯϮ

Ϭ͕ϭϴй

ϱ͕ϱϰй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

ϭ͘ϯϭϳ͘ϯϲϰ͕ϴϵ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϱϯй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ϯ͘ϲϲϰ͘ϲϳϴ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϯϯй

ϳ͕ϭϰй

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^

Ϭ͕Ϭϳй

Ϯ͕Ϭϳй

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^

ϭ͘Ϭϴϵ͘ϭϮϵ͕ϴϮ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϵϮй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭ͘ϯϵϮ͘ϵϳϲ͕ϵϴ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϳϯй

Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϰϱй

Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϯϰй

ϳ͕ϱϴй

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϱϭϲ͘ϬϬϲ͕ϭϲ

Ϭ͕Ϭϰй

ϭ͕ϯϴй

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϱϴϴ͘ϳϵϴ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϱϴй

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϰϱ

ϳϳϯ͘ϱϰϳ͕ϯϮ

ϱϰϭ͘ϴϬϳ͕ϯϰ
ϭ͘ϬϬϮ͘ϴϬϴ͕ϵϱ
ϯϴϳ͘ϴϵϬ͕ϵϰ
ϭ͘ϳϳϰ͘ϲϬϴ͕ϱϳ
ϴϵϴ͘ϯϮϭ͕Ϭϴ
Ϯ͘ϴϮϱ͘Ϯϰϯ͕ϲϵ

Ϯϯ͘ϰϵϯ͕ϯϲ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϲϵй

Ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϭϱй

ϰ͕ϳϲй

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϰϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

ϭϭϰ͘ϲϭϵ͕ϵϭ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϯϭй

ϵϲϭ͘ϳϮϳ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϱϴй

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϴϵй

ϭ͘Ϭϳϳ͘ϳϵϳ͕ϱϬ
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ
dŽƚĂů'ĞƌĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
Ϯϲϭ͘ϵϭϰ͕ϱϬ
ϭ͘ϱϱϬ͘ϵϮϰ͕ϭϴ
Ϯϳϱ͘ϱϬϴ͕ϬϬ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϳϬй

Ϭ͕ϭϯй

ϰ͕ϭϲй

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϳϰй

ϭ͘ϴϲϬ͘ϲϭϯ͕ϱϵ

Ϭ͕ϭϲй

ϰ͕ϵϵй

ϰϯϵ͘ϮϯϮ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϭϰй

ϭ͕ϭϴй

;ϴϯ͘ϭϯϵ͕ϴϳͿ
;ϭϰϴ͘ϭϲϵ͕ϴϮͿ

ͲϬ͕Ϭϭй
ͲϬ͕Ϭϭй

ͲϬ͕ϮϮй
ͲϬ͕ϰϬй

ϯ͕ϯϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯϵ͘ϳϳϭ͘ϱϲϱ͕Ϭϰ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

KƉĞƌĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ

ϱ͘ϭϯϬ͘ϯϴϮ͕ϯϬ
ϵϴ͘ϳϲϮ͕ϯϰ
ϱ͘ϮϮϵ͘ϭϰϰ͕ϲϰ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϭ͕ϰϯй

ϵϴ͕ϭϭй
ϭ͕ϴϵй

ϯϭ͘ϭϱϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϱϭ

Ϭ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϰϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯϭ͘ϭϱϭ͕Ϭϳ

ϭ͘ϰϵϮ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϭϳϱ͘ϵϵϯ͘ϱϳϰ͕ϰϵ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϰϲ

ϰϭ
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/ŵſǀĞů

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^

3ODQRGH%HQHItFLRV)%35(9
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯϳ͘ϯϲϲ

ϭϰϲ͘Ϭϳϰ͘ϵϭϴ͕ϭϮ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ
ϲϴ͕ϲϳй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϴϳ͕ϴϮй

>ĞƚƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

Ϯ͘ϱϱϭ

Ϯ͘ϯϵϳ͘Ϭϵϴ͕ϰϵ

ϭ͕ϭϯй

ϭ͕ϰϰй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů

ϲ͘ϭϬϬ

ϲϱ͘ϰϲϬ͘Ϯϴϵ͕ϮϬ

ϯϬ͕ϳϲй

ϯϵ͕ϯϱй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

ϭ͘ϮϳϬ

ϭϯ͘ϲϬϮ͘ϰϬϭ͕ϵϮ

ϲ͕ϰϬй

ϴ͕ϭϴй

EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

ϵ͘Ϭϭϲ
ϴ͘ϰϮϵ

ϯϰ͘ϳϯϬ͘ϱϬϮ͕ϰϰ
Ϯϵ͘ϴϴϰ͘ϲϮϲ͕Ϭϲ

ϭϲ͕ϯϯй
ϭϰ͕Ϭϱй

ϮϬ͕ϴϴй
ϭϳ͕ϵϳй

ϭ͘ϭϳϴ

ϭϱ͘Ϭϲϵ͘ϰϭϭ͕Ϯϱ

ϳ͕Ϭϵй

ϵ͕Ϭϲй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϭ͘ϭϬϭ

Ϯ͘Ϯϳϴ͘ϯϴϴ͕Ϯϳ

ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϯϳй

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘

ϭ͘ϭϬϬ

ϭ͘ϭϮϬ͘ϲϬϮ͕ϳϴ

Ϭ͕ϱϯй

Ϭ͕ϲϳй

ϭ

ϭ͘ϭϱϳ͘ϳϴϱ͕ϰϵ

Ϭ͕ϱϰй

Ϭ͕ϳϬй
ϳ͕ϲϵй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ϳϳ

ϭϮ͘ϳϵϭ͘ϬϮϮ͕ϵϴ

ϲ͕ϬϮй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϭϯ

Ϯ͘ϰϬϭ͘ϳϰϳ͕ϴϲ

ϭ͕ϭϯй

ϭ͕ϰϰй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϭϮ

ϭ͘ϵϲϭ͘ϳϬϰ͕ϱϮ

Ϭ͕ϵϮй

ϭ͕ϭϴй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

ϮϬ

ϯ͘ϮϵϬ͘ϯϬϬ͕ϰϲ

ϭ͕ϱϱй

ϭ͕ϵϴй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ϮϬ
ϭϮ

ϯ͘Ϯϱϭ͘ϱϱϬ͕ϴϰ
ϭ͘ϴϴϱ͘ϳϭϵ͕ϯϬ

ϭ͕ϱϯй
Ϭ͕ϴϵй

ϭ͕ϵϲй
ϭ͕ϭϯй

ϵϳϯ

ϰ͘ϴϭϭ͘Ϭϴϲ͕ϯϮ

Ϯ͕Ϯϲй

Ϯ͕ϵϬй

ϵϳϯ

ϰ͘ϴϭϭ͘Ϭϴϲ͕ϯϮ

Ϯ͕Ϯϲй

Ϯ͕ϵϬй

ϳϬ

ϭ͘ϭϱϲ͘Ϭϲϴ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϱϰй

Ϭ͕ϳϬй

ϮϬϬ

ϭϰϲ͘ϱϭϰ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕Ϭϵй

ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘

ϳϬ

ϭ͘ϭϯϵ͘ϯϭϮ͕ϴϰ

Ϭ͕ϱϰй

Ϭ͕ϲϵй

^ĂŶƚŽŶƚƀŶŝŽŶĞƌŐŝĂ^͘͘

ϯϯ

ϱϬϮ͘ϳϰϳ͕ϱϮ

Ϭ͕Ϯϰй

Ϭ͕ϯϬй

ϭϬϬ
ϱϬϬ

ϭ͘ϬϮϵ͘ϰϲϱ͕Ϯϳ
ϴϯϲ͘ϵϳϴ͕ϭϳ

Ϭ͕ϰϴй
Ϭ͕ϯϵй

Ϭ͕ϲϮй
Ϭ͕ϱϬй

ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/

ϰϲϲ͘ϯϵϰ

ϯϲϯ͘ϯϬϴ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϭϳй

Ϭ͕ϮϮй

&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ

ϰϲϲ͘ϯϵϰ

ϯϲϯ͘ϯϬϴ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϭϳй

Ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϬϬй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ
ŝĂ͘^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲ^^W
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂĚĂƐZŽĚŽǀŝĂƐǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘

^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌͬZĞĐĞďĞƌͬdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚŽ&ƵŶĚŽ^ŽďĞƌĂŶŽΎΎ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ

ͲϮϲϭ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϱ͘ϳϴϮ͕ϳϴ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϭϲϲ͘ϯϭϮ͘ϲϳϵ͕ϴϬ

ϳϴ͕ϭϵй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘
ΎΎZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽ&ƵŶĚŽ/ƚĂƷ^ŽďĞƌĂŶŽ͘

ϱϱ

/W Ͳ DD
ϰϱ͕ϳϵй
/ Ͳ DD
ϱ͕Ϯϯй

^>/
ϰϴ͕ϵϴй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

ĕƁĞƐ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭϮϵ͘ϴϱϯ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϯ͘ϵϲϴ͘ϵϬϯ͕ϱϳ

ϭ͕ϴϲй

ϰϰ͕ϵϴй

ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

>^Kϯ

KE

ϱ͘ϱϳϱ

ϭϲϮ͘ϲϮϮ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϴϰй

ŵďĞǀ^͘͘

sϯ

KE

Ϯ͘ϱϬϬ

ϯϵ͘ϭϮϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϰϰй

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ϯ^ϯ

KE

ϳ͘ϯϰϰ

ϰϱϱ͘ϭϴϭ͕ϭϮ

Ϭ͕Ϯϭй

ϱ͕ϭϲй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϱϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϳϲй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϭϰ͘ϳϯϳ

ϭϰϱ͘ϴϵϲ͕ϯϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϲϱй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϭϬ͘ϬϯϮ

ϮϳϮ͘Ϯϲϴ͕ϰϴ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕Ϭϵй

ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĞƌŐĠƟĐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

^Wϲ

WE

Ϯ͘ϯϬϬ

ϲϲ͘ϲϯϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϳϲй

ϮϮ͘ϱϱϲ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϲй

ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ

W>ϲ

WE

ϯϬϭ

ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ

W>ϯ

KE

Ϯ͘ϬϬϬ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϱϵй

ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

Yd>ϯ

KE

ϭ͘ϱϬϬ

ϯϰ͘ϳϰϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϯϵй

'ĞƌĚĂƵ^͘͘

''Zϰ

WE

ϯ͘ϴϬϬ

ϵϮ͘ϵϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

ϭ͕Ϭϱй

,ǇƉĞƌĂ^͘͘

,zWϯ

KE

ϲ͘ϬϬϬ

ϮϬϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϯϯй

EŽƚƌĞĂŵĞ/ŶƚĞƌŵĠĚŝĐĂWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

'E/ϯ

KE

Ϯ͘ϱϬϬ

ϭϵϱ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϮϮй

/ƚĂƵƐĂ^͘͘

/d^ϰ

WE

Ϯϳ͘ϮϬϬ

ϯϭϵ͘Ϭϱϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϱй

ϯ͕ϲϮй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

Ϯ͘ϳϱϬ

ϴϲ͘ϵϴϮ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϵй

DĂŚůĞDĞƚĂů>ĞǀĞ^͘͘

>sϯ

KE

Ϯ͘ϱϬϬ

ϱϮ͘ϰϮϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϱϵй

KE

ϯ͘ϭϱϯ

ϳϰ͘ϭϵϬ͕Ϭϵ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϴϰй

DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

Dh>dϯ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ

WZϯ

KE

ϱ͘ϬϬϬ

ϯϳϱ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϴй

ϰ͕Ϯϱй

ZĂŝĂƌŽŐĂƐŝů^͘͘

Z>ϯ

KE

ϭ͘ϯϲϱ

ϯϰ͘ϭϳϵ͕ϲϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϯϵй

KE

ϭ͘ϬϮϯ

ϰϱ͘ϰϲϮ͕ϭϮ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϱϮй

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ

^WZϭϭ

hE/d

Ϯ͘ϳϰϲ

ϳϭ͘ϯϵϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϴϭй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

ϭϮ͘ϱϳϵ

ϰϭϵ͘Ϯϱϴ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϮϬй

ϰ͕ϳϱй

dĞŐŵĂ'ĞƐƚĆŽ>ŽŐşƐƟĐĂ^͘͘

d'Dϯ

KE

ϯ͘ϬϬϬ

ϴϬ͘ϵϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϮй

KE

ϭ͘ϬϬϬ

Ϯϯ͘ϳϰϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϳй

KE

ϭ͘ϵϰϴ

ϭϳϬ͘ϯϱϮ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϵϯй

ϯ͘ϬϬϬ

ϮϮϳ͘ϮϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϱϲй

Ϯϭϱ͘ϰϬϮ͕ϰϴ

ϰ͘ϴϮϴ͘ϰϵϬ͕ϯϱ

Ϯ͕Ϯϴй

ϱϰ͕ϳϮй

ϳϱ͕ϭϴ

ϯϯϯ͘ϵϮϭ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϭϲй

ϯ͕ϳϴй

Ϯϴ͘ϱϯϬ

ϯ͘ϮϳϬ͘ϵϲϰ͕ϱϬ

ϭ͕ϱϰй

ϯϳ͕Ϭϳй

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘
sĂůĞ^͘͘
tĞŐ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕƁĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂƟǀŽ&/ĚĞ&/

^^Wϯ

h'Wϯ
s>ϯ
t'ϯ

KE

ϱ͘ϯϬϬ

ϲϯϯ͘ϲϲϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϯϬй

ϳ͕ϭϴй

ϭϴϭ͘ϰϵϳ͕ϯϬ

ϱϴϵ͘ϵϯϲ͕ϲϰ

Ϭ͕Ϯϴй

ϲ͕ϲϵй

Ϯϲ͘Ϯϯϯ͕ϭϳ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϯϬй

ϴ͘ϴϮϯ͘ϲϮϳ͕Ϭϵ

ϰ͕ϭϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

ϱϲ

6HJPHQWRGHOLVWDJHP
GDV$o}HVQD%RYHVSD
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ƟǀŽƐ





7UDGLFLRQDO

1RYR0HUFDGR

1tYHO

1tYHO

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϰϬ͕ϭϮ
ϰϬ͕ϭϮ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϳϮ͘ϵϲϯ͕ϳϳ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϯϬй

ϳϮ͘ϵϲϯ͕ϳϳ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϯϬй

ϱ͘ϱϰϰ͘ϳϲϲ͕Ϭϱ

Ϯϰ͘ϱϲϴ͘ϳϵϳ͕Ϯϯ

ϭϭ͕ϱϲй

ϵϵ͕ϳϬй

ϯϯϯ͘ϲϳϭ͕ϳϮ

ϲϭϵ͘ϲϰϲ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϯϬй

Ϯ͕ϱϭй

ϭ͘ϲϯϮ͘ϳϲϰ͕ϰϱ

Ϯ͘ϴϱϰ͘ϰϯϵ͕ϯϰ

ϭ͕ϯϰй

ϭϭ͕ϱϴй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϭϵϮ͘ϮϬϱ͕ϵϰ

ϳϳϲ͘ϮϵϬ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϯϲй

ϯ͕ϭϱй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϳϰϵ͘ϲϮϴ͕ϴϲ

Ϯ͘Ϯϲϱ͘ϲϭϰ͕ϱϵ

ϭ͕Ϭϳй

ϵ͕ϭϵй

ϭ͘ϬϵϮ͘ϯϰϴ͕ϮϬ

Ϯ͘ϰϭϱ͘ϳϰϯ͕ϮϮ

ϭ͕ϭϰй

ϵ͕ϴϬй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ
/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD
EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD
KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D
^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D

ϰ͘ϳϮϱ͕ϴϬ

ϭ͘ϯϮϭ͘ϭϱϬ͕ϲϮ

Ϭ͕ϲϮй

ϱ͕ϯϲй

ϭϱϰ͘Ϯϵϵ͕ϳϮ

ϭ͘ϴϲϱ͘ϭϰϯ͕ϭϰ

Ϭ͕ϴϴй

ϳ͕ϱϳй

ϯϰϳ͘ϯϬϲ͕ϱϳ

ϭ͘ϰϭϴ͘Ϯϯϭ͕ϳϵ

Ϭ͕ϲϳй

ϱ͕ϳϲй

ϭ͘ϬϬϰ͘ϰϳϬ͕Ϭϱ

ϯ͘ϭϵϵ͘ϱϮϮ͕ϱϱ

ϭ͕ϱϬй

ϭϮ͕ϵϴй

ϭϰ͘ϯϮϳ͕ϵϴ

ϯ͘ϰϳϱ͘ϳϲϳ͕ϱϲ

ϭ͕ϲϯй

ϭϰ͕ϭϭй

ϭϵ͘Ϭϭϲ͕ϳϳ

ϰ͘ϯϱϳ͘Ϯϰϴ͕ϭϲ

Ϯ͕Ϭϱй

ϭϳ͕ϲϵй

Ϯϰ͘ϲϰϭ͘ϳϲϭ͕ϬϬ

ϭϭ͕ϱϵй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ
ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//
ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϴϲϵ͘ϰϰϲ͕ϭϲ

ϱ͘ϵϲϬ͘ϵϯϵ͕ϳϬ

Ϯ͕ϴϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭ͘ϯϵϵ͕ϲϯ

ϳϴϵ͘ϵϳϲ͕ϱϳ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϯ͕Ϯϱй

ϴϵϮ͕ϭϬ

ϳϵϭ͘ϵϯϵ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϯ͕Ϯϵй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

ϲϰ͘ϯϵϰ͕ϱϭ

ϮϲϬ͘ϴϮϮ͕ϲϴ

Ϭ͕ϭϮй

ϰ͕ϯϴй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϰ͘ϭϱϯ͕ϱϵ

ϳϰϱ͘ϮϮϮ͕ϵϰ

Ϭ͕ϯϱй

ϭϮ͕ϱϬй

Ϯ͘ϭϬϳ͕ϴϴ

ϴϭϵ͘ϭϯϲ͕ϳϴ

Ϭ͕ϯϵй

ϭϯ͕ϳϰй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/

Ϯϰϱ͘ϳϴϰ͕ϵϭ

ϰϯϮ͘ϱϭϰ͕ϴϱ

Ϭ͕ϮϬй

ϳ͕Ϯϲй

WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ

ϱϯϭ͘ϴϱϬ͕ϭϱ

ϵϬϵ͘ϴϯϵ͕ϳϴ

Ϭ͕ϰϯй

ϭϱ͕Ϯϲй

ϭϴ͘ϲϰϴ͕ϬϬ

ϳϳϵ͘ϴϮϮ͕ϭϮ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϯ͕Ϭϴй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϯϬй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϳϬй

ϲ͘ϰ^'DEdK/Es^d/DEdK^EKydZ/KZ

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ

Ϯϭϱ͕ϯϴ

ϰϯϭ͘ϲϲϰ͕ϵϬ

Ϭ͕ϮϬй

ϳ͕Ϯϰй

ϱ͘ϵϲϬ͘ϵϯϵ͕ϳϬ

Ϯ͕ϴϬй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

ϱϳ
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ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ
Ϯ

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϰϰϳ͘ϯϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϰϳ͘ϯϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϰϰϳ͘ϯϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘

ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

KƉĞƌĂĕĆŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ
sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

ϲ͘ϰϳϲ͘ϰϬϳ͕ϱϳ

ϯ͕Ϭϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϮϬϲ͘ϳϰϮ͕Ϯϵ

ϭ͘ϳϵϳ

ϲ͘ϰϳϲ͘ϰϬϳ͕ϱϳ

ϯ͕Ϭϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϮϬϲ͘ϳϰϮ͕Ϯϵ

ϭ͘ϳϵϳ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϮϭϮ͘ϳϬϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϱϴ
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ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞŝĂƐ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĚŽƌĂƐ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^
3ODQRGH%HQHItFLRV)%35(9,,
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů
>ĞƚƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϮϯϬ͘ϱϰϱ
ϭϱϵ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

ϭ͘Ϯϴϰ͘ϵϵϰ͘ϰϭϮ͕ϯϲ

ƐͬdΎ
ϳϬ͕ϭϴй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϵϭ͕ϰϳй

ϭϰϵ͘Ϯϳϰ͕ϲϵ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϭϭй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϳ͘ϯϮϬ͘Ϭϵϰ͕ϬϮ

ϱ͕ϴϲй

ϳ͕ϲϰй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

ϰϯ͘Ϯϲϰ

ϰϲϱ͘ϯϵϰ͘ϲϳϲ͕ϱϵ

Ϯϱ͕ϰϮй

ϯϯ͕ϭϯй

ϭϳϲ͘ϱϵϳ
ϱϮϱ

ϳϭϬ͘Ϯϲϵ͘ϯϱϵ͕ϱϯ
ϭ͘ϴϲϭ͘ϬϬϳ͕ϱϯ

ϯϴ͕ϳϵй
Ϭ͕ϭϬй

ϱϬ͕ϱϲй
Ϭ͕ϭϯй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϭϭ͘ϭϰϲ

ϴϬ͘ϴϯϲ͘ϰϵϴ͕ϭϬ

ϰ͕ϰϮй

ϱ͕ϳϱй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϭϬ͘ϴϬϭ

ϮϮ͘ϯϲϵ͘ϲϯϬ͕ϯϬ

ϭ͕ϮϮй

ϭ͕ϱϵй

ϭϬ͘ϴϬϬ
ϭ

ϭϭ͘ϬϬϮ͘Ϯϴϭ͕ϴϯ
ϭϭ͘ϯϲϳ͘ϯϰϴ͕ϰϳ

Ϭ͕ϲϬй
Ϭ͕ϲϮй

Ϭ͕ϳϴй
Ϭ͕ϴϭй

EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲΎΎ

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘

ϯϰϱ

ϱϴ͘ϰϲϲ͘ϴϲϳ͕ϴϬ

ϯ͕ϮϬй

ϰ͕ϭϲй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϲϭ

ϭϭ͘ϵϲϭ͘ϵϴϰ͕ϰϭ

Ϭ͕ϲϱй

Ϭ͕ϴϱй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϰϮ

ϲ͘ϴϲϱ͘ϵϲϱ͕ϴϯ

Ϭ͕ϯϴй

Ϭ͕ϰϵй

ϭϮϴ

Ϯϭ͘ϯϰϬ͘Ϭϯϳ͕Ϯϳ

ϭ͕ϭϳй

ϭ͕ϱϮй

ϳϭ
ϰϯ

ϭϭ͘ϱϰϭ͘ϳϭϵ͕ϰϴ
ϲ͘ϳϱϳ͘ϭϲϬ͕ϴϭ

Ϭ͕ϲϯй
Ϭ͕ϯϳй

Ϭ͕ϴϮй
Ϭ͕ϰϴй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ

ϭϴ͘ϭϲϱ

ϯϰ͘ϯϵϬ͘ϴϮϱ͕ϰϬ

ϭ͕ϴϴй

Ϯ͕ϰϰй

ĞďġŶƚƵƌĞƐ

ϭϴ͘ϭϲϱ

ϯϰ͘ϯϵϬ͘ϴϮϱ͕ϰϬ

ϭ͕ϴϴй

Ϯ͕ϰϰй

ϲ͘ϴϱϰ

ϳ͘ϱϬϱ͘ϳϮϬ͕ϭϲ

Ϭ͕ϰϭй

Ϭ͕ϱϯй

ϱϭϰ

ϴ͘ϰϴϴ͘ϴϰϰ͕ϭϯ

Ϭ͕ϰϲй

Ϭ͕ϲϬй

ϭ͘ϳϭϲ

ϭ͘Ϯϱϳ͘ϬϵϮ͕Ϯϳ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕Ϭϵй

ϱϭϰ

ϴ͘ϯϲϱ͘ϴϭϭ͕ϰϮ

Ϭ͕ϰϲй

Ϭ͕ϲϬй

ϱ͘ϭϰϬ
ϯ͘ϰϮϳ

ϴ͘ϲϬϰ͘ϭϯϱ͕ϱϳ
ϭϲϵ͘ϮϮϭ͕ϴϱ

Ϭ͕ϰϳй
Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϲϭй
Ϭ͕Ϭϭй

ϲ͘ϭϮϳ͘ϳϳϬ

ϰ͘ϳϱϭ͘ϲϬϳ͕ϱϭ

Ϭ͕Ϯϲй

Ϭ͕ϯϰй

ϱϬϭ͘ϳϵϱ
ϱ͘ϲϮϱ͘ϵϳϱ

ϯϲϵ͘ϭϮϱ͕ϰϱ
ϰ͘ϯϴϮ͘ϰϴϮ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕Ϯϰй

Ϭ͕Ϭϯй
Ϭ͕ϯϭй

ϭϵ͘ϭϵϰ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϰϲϮ͕ϰϯ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϲϯ͘ϲϬϬ͕ϳϭ
Ͳϭ͘ϳϮϲ͕ϳϭ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϭ͘ϰϬϰ͘ϵϮϳ͘ϲϳϮ͕ϲϰ

ϳϲ͕ϳϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘
ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ĞŵŝŐŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘
ŝĂ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ŽŶĐZŽĚǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘
ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϭǐ^ĠƌŝĞ
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
ŝƐƉŽŶşǀĞůĚŽ&ƵŶĚŽ&^^///^KZEK
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌĚŽ&ƵŶĚŽ&^^///^KZEK
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^///^KZEK
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ΎΎZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽ&ƵŶĚŽ/ƚĂƷ^ŽďĞƌĂŶŽ͘

ϭϵϲ
ϲϳ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ
/W
ϱϱ͕ϱϲй

/
ϯ͕ϲϲй

^>/
ϰϬ͕ϳϳй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>
YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭ͘ϱϳϭ͘ϯϴϬ
ϯϵ͘ϮϴϬ

hE/d

sϯ

KE

ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

>^Kϯ

KE

>hWϭϭ

ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŵďĞǀ^͘͘

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϰϯ͘ϳϭϬ͘ϵϴϵ͕ϭϱ

Ϯ͕ϯϵй

ϯϵ͕ϳϰй

ϭ͘ϭϰϱ͘ϳϵϳ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕Ϭϰй

ϵ͘ϱϬϬ

Ϯϱϳ͘ϯϱϱ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϯй

ϮϬϮ͘ϵϳϳ

ϯ͘ϭϳϲ͘ϱϵϬ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϭϳй

Ϯ͕ϴϵй

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ϯ^ϯ

KE

ϭϭ͘ϭϬϬ

ϲϴϳ͘ϵϳϴ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϲϯй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϭϰϵ͘ϵϱϰ

ϰ͘Ϭϲϵ͘ϳϱϭ͕ϱϲ

Ϭ͕ϮϮй

ϯ͕ϳϬй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϭϲϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕Ϭϲй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϯ

KE

ϳϲ͘ϵϰϮ

ϭ͘Ϯϭϭ͘ϴϯϲ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϭϬй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϲ

WE

ϭϮϳ͘ϮϰϬ

ϭ͘ϴϱϯ͘ϴϴϲ͕ϴϬ

Ϭ͕ϭϬй

ϭ͕ϲϵй

^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

^ϯ

KE

ϵ͘ϲϬϬ

Ϯϴϰ͘ϰϰϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕Ϯϲй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϲϲ͘ϮϵϬ

ϲϱϲ͘Ϯϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϲϬй

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘

ZWZϯ

KE

ϭϳ͘Ϯϰϱ

ϭϳϬ͘ϳϮϱ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϲй

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

^^Wϯ

KE

ϭϴ͘ϲϬϲ

ϴϮϲ͘ϴϱϬ͕ϲϰ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϳϱй

^WZϭϭ

hE/d

ϯϭ͘ϬϮϭ

ϴϬϲ͘ϱϰϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϳϯй

W>ϲ

WE

ϭϯ͘Ϯϰϴ

ϵϵϮ͘ϴϬϱ͕ϭϮ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϵϬй

E'/ϭϭ

hE/d

ϵ͘ϱϱϱ

ϱϬϬ͘Ϯϵϵ͕ϴϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϰϱй

Yd>ϯ

KE

Ϯϭ͘ϬϬϬ

ϰϴϲ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϰϰй

/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

/'dϯ

KE

ϰϮ͘ϬϱϮ

ϭ͘ϱϲϮ͘Ϯϯϭ͕ϴϬ

Ϭ͕Ϭϵй

ϭ͕ϰϮй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

ϭϰϬ͘Ϭϯϴ

ϰ͘ϰϮϵ͘ϰϬϭ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϯϰй

ϰ͕Ϭϯй

/d^ϰ

WE

ϭϬϭ͘ϵϬϬ

ϭ͘ϭϵϱ͘Ϯϴϳ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕Ϭϵй

Dh>dϯ

KE

ϲϱ͘ϯϱϴ

ϭ͘ϱϯϳ͘ϴϳϯ͕ϳϰ

Ϭ͕Ϭϴй

ϭ͕ϰϬй

Zdϯ

KE

ϭϯ͘ϲϬϬ

ϯϬϬ͘ϵϲϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕Ϯϳй

^h>ϭϭ

hE/d

ϭϰ͘ϱϲϴ

ϲϰϲ͘ϬϵϬ͕ϴϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϱϵй

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ
ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘
ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

/ƚĂƵƐĂ^͘͘
DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘
WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘
^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘
^ƵǌĂŶŽ^͘͘

^hϯ

KE

Ϯ͘Ϯϭϰ

ϭϮϵ͘ϲϬϳ͕ϱϲ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϮй

dŽƚǀƐ^͘͘

dKd^ϯ

KE

ϲϬ͘ϲϱϰ

ϭ͘ϳϰϭ͘ϵϴϮ͕ϴϴ

Ϭ͕ϭϬй

ϭ͕ϱϴй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

Ϯϴ͘ϯϭϲ

ϵϰϯ͘ϳϳϮ͕Ϯϴ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϴϲй

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

h'Wϯ

KE

ϭϯϴ͘ϮϵϮ

ϯ͘Ϯϴϯ͘ϬϱϮ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϭϴй

Ϯ͕ϵϴй

hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘

h^/Dϱ

WE

Ϯϰ͘ϲϬϬ

ϯϱϵ͘ϰϬϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϯϯй

sĂůĞ^͘͘

s>ϯ

KE

ϭϬϲ͘ϮϯϬ

ϵ͘Ϯϴϵ͘ϴϭϯ͕ϱϬ

Ϭ͕ϰϵй

ϴ͕ϰϰй

ϰ͘ϳϳϮ͘ϮϯϬ͕ϭϱ

ϲϲ͘Ϭϳϴ͘ϱϱϰ͕ϰϭ

ϯ͕ϲϭй

ϲϬ͕Ϭϴй

ϭ͘ϴϴϵ͕ϬϬ

ϴ͘ϯϴϵ͘ϴϬϮ͕ϭϭ

Ϭ͕ϰϲй

ϳ͕ϲϯй

ϯϰϴ͘ϳϲϮ͕ϬϬ

ϯϵ͘ϵϴϱ͘ϱϲϯ͕ϯϬ

Ϯ͕ϭϴй

ϯϲ͕ϯϱй

Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͕Ϯϴй

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ

Ϯ͘ϱϭϬ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϰй

/ƚĂƷ&K&ZW/ĕƁĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂƟǀŽ&/ĚĞ&/

ϯ͘Ϯϲϯ͘ϳϴϳ͕ϵϰ

ϭϬ͘ϲϬϴ͘ϱϳϳ͕ϭϳ

Ϭ͕ϱϴй

ϵ͕ϲϱй

sĞůƚ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/ĚĞ&/

ϭ͘ϭϯϲ͘ϳϵϭ͕Ϯϭ

ϰ͘ϱϴϯ͘ϴϱϭ͕ϴϯ

Ϭ͕Ϯϱй

ϰ͕ϭϳй

ϭϵϲ͘ϵϬϮ͕ϴϮ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϴй

ϭϬϵ͘ϵϴϲ͘ϰϰϲ͕ϯϴ

ϲ͕Ϭϭй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ƚEŽǁ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘

ϭϵϲ
ϲϴ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ

ϯϮ͕Ϯϳй

ϭϬ͕ϳϰй

ϰϵ͕ϳϮй

dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϳ͕Ϯϳй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ

EşǀĞůϭ

EşǀĞůϮ
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ƟǀŽƐ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϰϮϳ͕ϭϵ

ϳϱϯ͘Ϯϲϰ͕ϯϳ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϯй

,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ

Ϯϳϰ͕ϳϳ

ϰϵϵ͘ϲϵϯ͕ϳϴ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϮϮй

/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
MůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ

ϵϭϭ͕ϴϱ

Ϯϱϯ͘ϱϱϴ͕ϭϴ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϭϭй

ϭ͘ϮϰϬ͕ϱϲ

ϭϮ͕ϰϭ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϱϰ͘ϱϭϯ͘ϮϵϮ͕ϯϴ

ϮϮϮ͘ϭϯϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϱ

ϭϮ͕ϭϯй

ϵϵ͕ϲϳй

ϱ͘ϬϮϲ͘Ϭϭϰ͕ϳϵ

ϵ͘ϯϯϯ͘ϱϳϱ͕ϰϬ

Ϭ͕ϱϭй

ϰ͕ϭϵй

ϭϱ͘ϬϮϵ͘ϱϳϵ͕ϰϱ

Ϯϲ͘Ϯϳϱ͘Ϭϴϯ͕ϴϮ

ϭ͕ϰϰй

ϭϭ͕ϳϵй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD
YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

Ϯ͘Ϭϯϰ͘ϮϱϮ͕ϲϯ

ϴ͘Ϯϭϲ͘Ϭϯϯ͕ϭϬ

Ϭ͕ϰϱй

ϯ͕ϲϵй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϵ͘Ϭϳϰ͘ϭϯϵ͕ϴϬ

Ϯϳ͘ϰϮϰ͘ϵϬϵ͕ϰϱ

ϭ͕ϱϬй

ϭϮ͕ϯϬй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϵ͘ϴϰϭ͘ϲϮϮ͕ϲϬ

Ϯϭ͘ϳϲϰ͘ϴϴϱ͕ϭϴ

ϭ͕ϭϵй

ϵ͕ϳϳй

ϱϳ͘ϴϬϬ͕ϮϬ

ϭϲ͘ϭϱϴ͘ϲϴϴ͕ϯϬ

Ϭ͕ϴϴй

ϳ͕Ϯϱй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

ϭ͘Ϭϴϭ͘Ϯϳϴ͕ϵϳ

ϭϯ͘ϬϳϬ͘Ϯϳϲ͕ϲϳ

Ϭ͕ϳϭй

ϱ͕ϴϲй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϯ͘ϲϳϳ͘ϴϲϳ͕ϲϮ

ϭϱ͘Ϭϭϴ͘ϲϮϵ͕ϳϵ

Ϭ͕ϴϮй

ϲ͕ϳϰй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϴ͘ϰϰϯ͘ϲϵϵ͕ϰϮ

Ϯϲ͘ϴϵϱ͘ϱϴϮ͕ϭϴ

ϭ͕ϰϳй

ϭϮ͕Ϭϳй

ϭϬϭ͘ϵϴϱ͕ϯϲ

Ϯϰ͘ϳϰϬ͘ϮϮϴ͕ϭϴ

ϭ͕ϯϱй

ϭϭ͕ϭϬй

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D

ϭϰϱ͘Ϭϱϭ͕ϱϱ

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ

ϯϯ͘Ϯϯϱ͘ϭϳϳ͕ϳϴ

ϭ͕ϴϭй

ϭϰ͕ϵϭй

ϮϮϮ͘ϴϴϲ͘ϯϯϰ͕ϮϮ

ϭϮ͕ϭϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ϲ͘ϰ^'DEdK/Es^d/DEdK^EKydZ/KZ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϳ͘ϳϱϵ͘ϲϬϲ͕Ϯϰ
ϭϮ͘ϲϭϲ͕ϰϮ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϱϯ͘ϰϮϬ͘ϯϲϮ͕ϭϵ

Ϯ͕ϵϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϳ͘ϭϮϬ͘ϵϭϱ͕ϱϯ

Ϭ͕ϰϬй

ϭϯ͕ϯϯй

ϴ͘Ϭϰϭ͕ϰϱ

ϳ͘ϭϯϴ͘ϲϬϱ͕ϳϲ

Ϭ͕ϯϵй

ϭϯ͕ϯϲй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

ϱϬϰ͘ϳϰϴ͕ϴϵ

Ϯ͘Ϭϰϰ͘ϰϮϴ͕ϭϲ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϴϯй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϯϳ͘ϰϰϬ͕ϳϵ

ϲ͘ϳϭϳ͘ϱϬϮ͕ϱϲ

Ϭ͕ϯϳй

ϭϮ͕ϱϳй
ϭϯ͕ϴϮй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ
ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//
ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϭϵ͘ϬϬϬ͕ϲϭ

ϳ͘ϯϴϯ͘ϳϲϴ͕ϭϯ

Ϭ͕ϰϬй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/

Ϯ͘Ϯϭϰ͘ϯϮϵ͕ϰϴ

ϯ͘ϴϵϲ͘ϲϭϵ͕ϵϰ

Ϭ͕Ϯϭй

ϳ͕Ϯϵй

WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ

ϰ͘ϳϵϯ͘ϯϵϭ͕ϯϴ

ϴ͘ϮϬϬ͘Ϭϴϴ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϰϱй

ϭϱ͕ϯϱй

ϭϲϴ͘Ϭϵϲ͕ϳϴ

ϳ͘ϬϮϵ͘ϰϳϭ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϯϴй

ϭϯ͕ϭϲй

ϭ͘ϵϰϬ͕ϰϰ

ϯ͘ϴϴϴ͘ϵϲϮ͕ϱϱ

Ϭ͕Ϯϭй

ϳ͕Ϯϵй

ϱϯ͘ϰϮϬ͘ϯϲϮ͕ϭϵ

Ϯ͕ϵϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶŽǆƚĞƌŝŽƌ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘

ϭϵϲ
ϲϵ

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϯϰй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϲϲй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://app.ideiasigner.com.br/validate/M2Y44-RDF8J-5K3UD-XQTJK

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϱ

ϭ͘ϭϭϴ͘ϰϵϮ͕ϭϵ

Ϭ͕Ϭϱй

ϰ͕Ϭϯй

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

ϱ

ϭ͘ϭϭϴ͘ϰϵϮ͕ϭϵ

Ϭ͕Ϭϱй

ϰ͕Ϭϯй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϱ͘ϵϴϱ

ϲϭϲ͘ϭϳϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϯ͕ϮϮй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϰ͘ϳϬϬ

ϱϴϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϯϳϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϯ͕ϭϬй

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͘Ϯϴϱ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

/ŵſǀĞů

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ
Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϯϵϭ͘ϱϱϯ͕Ϭϱ

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W

Ϯ͘ϭϮϴ͘ϯϴϮ͕ϳϭ

Ϭ͕ϭϮй

ϳ͕ϲϲй

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^

ϰϯϲ͘ϲϮϳ͕ϱϱ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϱϳй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^

ϵϱϲ͘ϵϯϯ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϰϱй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

ϵϰϭ͘ϭϵϬ͕ϯϬ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϯϵй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^

ϭ͘ϵϬϳ͘ϳϱϴ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϭϬй

ϲ͕ϴϳй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϰϰϮ͘ϴϵϯ͕ϲϴ

Ϭ͕Ϭϴй

ϱ͕ϮϬй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϯϭй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^

ϳϲϬ͘ϯϴϰ͕Ϯϰ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϳϰй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϵϳϮ͘ϱϭϳ͕ϰϰ

Ϭ͕Ϭϱй

ϯ͕ϱϬй

Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϯϳϴ͘Ϯϲϲ͕ϵϬ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϯϲй

Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϳϬϬ͘ϭϭϴ͕ϲϳ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϱϮй

Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϮϳϬ͘ϴϬϵ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϵϴй

Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϭϳй

ϰ͕ϰϲй

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϭϯй

Ϯ͕Ϯϲй

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭϲ͘ϰϬϮ͕Ϭϴ

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϴϬ͘ϬϮϮ͕ϳϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭϵϲ
ϳϬ

ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϯϲ͘Ϭϯϴ͘ϰϱϴ͕ϱϭ
ϴϲϱ͘ϴϯϬ͕ϬϮ

ϭ͕ϰϮй
Ϭ͕Ϭϱй

ϵϯ͕ϳϱй
ϯ͕ϭϮй

ϱϯϮ͘ϱϱϬ͕ϱϮ

Ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕ϵϮй

Ϭ͕Ϭϵй

ϰ͕ϵϵй

ϵϭϵ͘ϳϮϴ͕Ϯϵ
ϭ͘ϴϲϬ͘ϯϲϱ͕ϴϭ
ϱϰϬ͘Ϭϱϳ͕ϵϯ

ϭ͘Ϯϯϴ͘ϵϱϲ͕ϰϯ
ϲϮϳ͘ϭϲϵ͕ϲϴ
ϭ͘ϵϳϮ͘ϰϲϱ͕ϯϮ

Ϭ͕ϭϬй

ϲ͕ϳϬй

Ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕ϵϰй

Ϭ͕ϭϭй

ϳ͕ϭϬй

ϯϲϬ͘Ϯϱϯ͕ϲϭ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϯϬй

ϰϭϭ͘Ϭϳϯ͕ϴϴ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϰϴй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϯϵй

ϲϳϭ͘ϰϯϳ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϰϮй

ϳϱϮ͘ϰϳϮ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϯ͕ϳϭй
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ
dŽƚĂů'ĞƌĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
ϭϴϮ͘ϴϱϳ͕ϲϲ
ϭ͘ϬϴϮ͘ϳϴϵ͕ϰϲ
ϭϵϮ͘ϯϰϴ͕ϬϬ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϲϲй

Ϭ͕Ϭϲй

ϯ͕ϵϬй

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϲϵй

ϭ͘Ϯϵϵ͘ϬϬϮ͕Ϯϲ

Ϭ͕Ϭϳй

ϰ͕ϲϴй

ϯϬϲ͘ϳϱϬ͕ϯϴ

Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϭϬй

;ϱϴ͘Ϭϰϰ͕ϱϭͿ
;ϭϬϯ͘ϰϲϲ͕ϮϬͿ

Ϭ͕ϬϬй
ͲϬ͕Ϭϭй

ͲϬ͕Ϯϭй
ͲϬ͕ϯϳй

ϭ͕ϱϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ϯϳ͘ϳϳϯ͘ϭϮϮ͕ϭϱ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^

KƉĞƌĂĕĆŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭϭ͘Ϯϲϴ͘ϲϮϱ͕ϮϮ
ϴϴ͘ϴϰϬ͕ϵϰ

Ϭ͕ϲϮй

ϵϵ͕ϮϮй
Ϭ͕ϳϴй

ϭϬϲ͘ϭϭϮ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϲϭϬ

Ϭ͕ϬϬй

ϭϭ͘ϯϱϳ͘ϰϲϲ͕ϭϲ

Ϭ͕ϲϮй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭϬϲ͘ϭϭϮ͕ϭϯ

Ϯ͘ϲϱϯ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭ͘ϴϯϬ͘ϲϵϵ͘ϵϰϭ͕ϳϲ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϭϵϲ
ϳϭ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ

ƐͬdΎ

ϰϯ
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ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

/ŵſǀĞů

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^
3ODQRGH%HQHItFLRV)%35(9,,,
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ
dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭϭϭ͘Ϯϭϭ

ϰϵϴ͘ϵϰϳ͘Ϭϭϳ͕ϰϴ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ
ϱϴ͕ϱϮй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϴϯ͕ϭϱй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů

Ϯ͘Ϭϯϲ

Ϯϭ͘ϴϱϬ͘ϯϳϭ͕ϭϰ

Ϯ͕ϱϲй

ϯ͕ϲϰй

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎ

Ϯ͘ϲϳϯ

Ϯϴ͘ϳϱϰ͘ϱϬϳ͕ϲϰ

ϯ͕ϯϳй

ϰ͕ϳϵй

ϭϬϰ͘ϱϲϲ
ϭ͘ϵϯϲ

ϰϯϵ͘ϬϮϳ͘Ϯϵϲ͕ϵϱ
ϵ͘ϯϭϰ͘ϴϰϭ͕ϳϱ

ϱϭ͕ϱϬй
ϭ͕Ϭϵй

ϳϯ͕ϭϳй
ϭ͕ϱϱй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϱ͘ϳϳϰ

ϱϲ͘ϰϮϭ͘ϲϴϳ͕ϵϵ

ϲ͕ϱϵй

ϵ͕ϯϵй

/

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϱ͘ϱϬϭ

ϭϭ͘ϯϵϭ͘ϵϰϭ͕ϯϱ

ϭ͕ϯϮй

ϭ͕ϴϵй

ϰ͕ϴϳй

ϱ͘ϱϬϬ
ϭ

ϱ͘ϲϬϯ͘Ϭϭϯ͕ϴϵ
ϱ͘ϳϴϴ͘ϵϮϳ͕ϰϲ

Ϭ͕ϲϱй
Ϭ͕ϲϳй

Ϭ͕ϵϯй
Ϭ͕ϵϲй
ϳ͕ϱϬй

EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲΎ

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

Ϯϳϯ

ϰϱ͘ϬϮϵ͘ϳϰϲ͕ϲϰ

ϱ͕Ϯϳй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϰϳ

ϴ͘ϯϭϰ͘ϳϴϵ͕ϱϲ

Ϭ͕ϵϳй

ϭ͕ϯϵй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϱϰ

ϴ͘ϴϮϳ͘ϲϳϬ͕ϯϱ

ϭ͕Ϭϯй

ϭ͕ϰϳй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

Ϯϴ

ϰ͘ϳϲϵ͘ϱϳϭ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϱϲй

Ϭ͕ϳϵй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ϵϬ
ϱϰ

ϭϰ͘ϲϯϭ͘ϵϳϴ͕ϴϬ
ϴ͘ϰϴϱ͘ϳϯϲ͕ϴϰ

ϭ͕ϳϮй
Ϭ͕ϵϵй

Ϯ͕ϰϰй
ϭ͕ϰϭй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐďĞƌƚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ
ĞŵŝŐŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘

ϯ͘ϱϱϲ͘ϲϮϭ

ϰϰ͘ϳϰϯ͘ϳϳϴ͕ϰϵ

ϱ͕Ϯϰй

ϳ͕ϰϲй

ϮϮ͘ϭϳϳ

ϰϮ͘ϬϬϯ͘ϬϵϮ͕ϵϬ

ϰ͕ϵϮй

ϳ͕ϬϬй

ϴ͘ϯϲϴ

ϵ͘ϭϲϯ͘ϲϴϬ͕ϱϮ

ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϱϯй

ŝĂ͘^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

ϲϮϴ

ϭϬ͘ϯϳϭ͘ϱϴϯ͕ϴϴ

ϭ͕ϮϮй

ϭ͕ϳϯй

ŽŶĐZŽĚǇƌƚŽŶ^ĞŶŶĂĞĂƌǀĂůŚŽWŝŶƚŽ^͘͘

Ϯ͘ϬϵϮ

ϭ͘ϱϯϮ͘ϱϯϵ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϭϴй

Ϭ͕Ϯϲй

ϲϮϴ

ϭϬ͘ϮϮϭ͘Ϯϲϯ͕ϳϲ

ϭ͕ϮϬй

ϭ͕ϳϬй

ϲ͘Ϯϳϳ
ϰ͘ϭϴϰ

ϭϬ͘ϱϬϳ͘ϰϮϯ͕ϵϯ
ϮϬϲ͘ϲϬϭ͕ϳϱ

ϭ͕Ϯϯй
Ϭ͕ϬϮй

ϭ͕ϳϱй
Ϭ͕Ϭϯй

ϯ͘ϱϯϰ͘ϰϰϰ

Ϯ͘ϳϰϬ͘ϲϴϱ͕ϱϵ

Ϭ͕ϯϮй

Ϭ͕ϰϲй

Ϯϴϵ͘ϰϯϬ
ϯ͘Ϯϰϱ͘Ϭϭϰ

ϮϭϮ͘ϵϬϳ͕ϲϮ
Ϯ͘ϱϮϳ͘ϳϳϳ͕ϵϳ

Ϭ͕ϬϮй
Ϭ͕ϯϬй

Ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϰϮй

ZŽĚŽǀŝĂƐĚĂƐŽůŝŶĂƐ^͘͘
dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘
sĂůĞ^͘͘
ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϭǐ^ĠƌŝĞ
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
ŝƐƉŽŶşǀĞů&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĞũƵƐƚĞĚĞŽƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ&^^//
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ

ϲ͘ϲϬϵ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

ϭϯϱ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ͳϲ͘Ϯϰϱ͕ϵϵ
Ͳϭ͘ϭϰϵ͕ϴϮ

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй

ϲϬϬ͘ϭϭϭ͘ϴϯϮ͕ϲϯ

ϳϬ͕ϯϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘

ϭϵϲ
ϴϬ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ

^>/
ϯ͕ϴϵй
/W
ϵϭ͕Ϯϰй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>
ſĚŝŐŽ

ƐƉĠĐŝĞ

ĕƁĞƐ
ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘
ůƵƉĂƌ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
ŵďĞǀ^͘͘

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭ͘ϳϲϮ͘ϭϰϰ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϰϵ͘ϴϬϴ͘Ϯϭϱ͕ϰϵ

ϱ͕ϴϯй

ϱϴ͕ϰϴй
ϭ͕ϲϰй

>^Kϯ

KE

ϰϳ͘ϴϵϴ

ϭ͘ϯϵϳ͘ϭϴϰ͕ϲϲ

Ϭ͕ϭϲй

>hWϭϭ

hE/d

ϭϭ͘ϲϬϬ

ϯϭϰ͘Ϯϰϰ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϯϳй

sϯ

KE

Ϯϯϱ͘ϲϬϬ

ϯ͘ϲϴϳ͘ϭϰϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϯй

ϰ͕ϯϯй

ϯ^͘͘ͲƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ

ϯ^ϯ

KE

ϭϯ͘ϱϬϬ

ϴϯϲ͘ϳϯϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϭ͕ϵϴй

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

ϰ

WE

ϭϳϬ͘ϬϱϬ

ϰ͘ϲϭϱ͘ϭϱϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϰй

ϱ͕ϰϮй

ĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͘͘

^ϯ

KE

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϳϳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϭ͕ϵϭй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϯ

KE

ϵϯ͘ϵϬϬ

ϭ͘ϰϳϴ͘ϵϮϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϳй

ϭ͕ϳϰй

ĂŶĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ'^^͘͘

Z^Zϲ

WE

ϯϯ͘ϮϬϬ

ϰϴϯ͘ϳϮϰ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϭ͕ϱϳй

^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

^ϯ

KE

ϭϭ͘ϳϬϬ

ϯϰϲ͘ϲϳϭ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϭй

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐ
ĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ
ϱϬ͕ϴϭй

ϳ͕ϯϳй

ZDĂůůƐWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ZD>ϯ

KE

ϴϬ͘ϵϬϬ

ϴϬϬ͘ϵϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϭ͕ϵϰй

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘

ZWZϯ

KE

Ϯϭ͘ϬϬϬ

ϮϬϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕Ϯϰй

ŝĂ͘ĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ

^^Wϯ

KE

ϮϮ͘ϳϬϮ

ϭ͘ϬϬϴ͘ϴϳϲ͕ϴϴ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϴй

^WZϭϭ

hE/d

ϯϳ͘ϴϱϭ

ϵϴϰ͘ϭϮϲ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϮй

ϭ͕ϭϲй

W>ϲ

WE

ϭϲ͘ϭϲϲ

ϭ͘Ϯϭϭ͘ϰϴϬ͕Ϭϰ

Ϭ͕ϭϰй

ϭ͕ϰϮй

E'/ϭϭ

hE/d

ϭϭ͘ϲϬϬ

ϲϬϳ͘ϯϳϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϳϭй

ƋƵĂƚŽƌŝĂůŶĞƌŐŝĂ^͘͘

Yd>ϯ

KE

Ϯϱ͘ϬϬϬ

ϱϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϳй

Ϭ͕ϲϴй

/ŐƵĂƚĞŵŝŵƉƌĞƐĂĚĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

/'dϯ

KE

ϱϭ͘ϰϬϬ

ϭ͘ϵϬϵ͘ϱϭϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϮй

Ϯ͕Ϯϰй

/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘

/dhϰ

WE

ϭϲϮ͘ϲϬϬ

ϱ͘ϭϰϯ͘Ϭϯϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϲϬй

ϲ͕Ϭϰй

/ƚĂƵƐĂ^͘͘

/d^ϰ

WE

ϭϰϵ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϳϰϳ͘ϳϳϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϬй

Ϯ͕Ϭϱй

EşǀĞůϭ

EşǀĞůϮ

DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

Dh>dϯ

KE

ϳϵ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϴϳϬ͘ϲϯϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϮй

Ϯ͕ϮϬй

Zdϯ

KE

ϭϲ͘ϱϬϬ

ϯϲϱ͘ϭϰϱ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϰϯй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ

dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

WĞƚƌŽďƌĂƐŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ^͘͘

Ϭ͕ϵϮй

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚŽWĂƌĂŶĄ
ŽŵƉĂŶŚŝĂWĂƌĂŶĂĞŶƐĞĚĞŶĞƌŐŝĂ
ŶĞƌŐŝƐĂ^͘͘

^h>ϭϭ

hE/d

ϭϳ͘ϲϮϱ

ϳϴϭ͘ϲϲϴ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϭϵй

^ƵǌĂŶŽ^͘͘

^hϯ

KE

Ϯ͘ϲϬϬ

ϭϱϮ͘ϮϬϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϭϴй

dŽƚǀƐ^͘͘

dKd^ϯ

KE

ϳϯ͘ϴϬϬ

Ϯ͘ϭϭϵ͘ϱϯϲ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϯϱй

Ϯ͕ϰϵй

dƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂůŝĂŶĕĂĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂ^͘͘

dϭϭ

hE/d

ϯϰ͘ϱϱϮ

ϭ͘ϭϱϭ͘ϲϭϴ͕ϭϲ

Ϭ͕ϭϯй

ϭ͕ϯϱй

hůƚƌĂƉĂƌWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

h'Wϯ

KE

ϭϲϴ͘ϳϬϬ

ϰ͘ϬϬϰ͘ϵϯϴ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϳй

ϰ͕ϳϬй

hƐŝŶĂƐ^ŝĚĞƌƵƌŝĐĂƐĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ^͘͘

h^/Dϱ

WE

Ϯϵ͘ϴϬϬ

ϰϯϱ͘ϯϳϴ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϭй

sĂůĞ^͘͘

s>ϯ

KE

ϭϮϯ͘ϰϬϬ

ϭϬ͘ϳϵϭ͘ϯϯϬ͕ϬϬ

ϭ͕Ϯϴй

ϭϮ͕ϲϳй

ϯ͘Ϭϭϴ͘ϴϭϳ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϭϯϱ͘ϱϮϱ͕Ϯϴ

ϰ͕ϭϮй

ϰϭ͕Ϯϱй

Ϯ͘ϯϬϳ͕ϬϬ

ϭϬ͘Ϯϰϲ͘ϯϬϲ͕ϳϱ

ϭ͕ϮϬй

ϭϮ͕Ϭϯй

ϭϯϭ͘ϰϯϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘Ϭϲϴ͘ϰϰϵ͕ϱϬ

ϭ͕ϳϳй

ϭϳ͕ϲϵй

ϯ͘ϴϭϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϱϮϯ͕ϲϬ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϯй

Ϯ͘ϴϴϭ͘ϮϳϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϲϱ͘Ϯϰϱ͕ϰϯ

ϭ͕ϭϬй

ϭϭ͕ϬϬй

ϮϯϬ͘ϴϱϰ͕Ϭϯ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕Ϯϳй

ϴϱ͘ϭϳϰ͘ϱϵϰ͕ϴϬ

ϵ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

^ƵůŵĠƌŝĐĂ^͘͘

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞ
/ƚEŽǁ/ďŽǀ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕ͘/ďŽǀ͘ƚ͘&/ĚĞ&/
sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘

ϭϵϲ
ϴϭ

ϭϭ͕ϰϳй

ϯϬ͕ϯϱй

Esse documento foi assinado por Paulo Ricardo Borges. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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ƟǀŽƐ

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘ϯ^'DEdK^dZhdhZK^

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
,'DŽĚĂů&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
/ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ///Ͳ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ſůĞŽĞ'ĄƐ&/WDƵůƟĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϵϲϯ͕ϴϭ
ϯϯϱ͕ϳϴ
ϭ͘ϭϭϮ͕ϭϴ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϵϭϵ͘ϵϬϵ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϭ͕ϴϳй

ϲϭϬ͘ϲϯϮ͕Ϯϴ

Ϭ͕Ϭϱй

Ϭ͕ϱϴй

ϯϬϵ͘Ϯϲϭ͕ϱϴ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕Ϯϵй

ϭ͘ϱϭϱ͕ϴϱ

ϭϱ͕ϭϲ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϬϬй

Ϯϳ͘Ϯϵϰ͘ϵϭϯ͕ϵϮ

ϭϬϱ͘ϯϭϴ͘ϲϱϯ͕Ϯϭ

ϭϮ͕ϯϲй

ϵϵ͕ϭϯй

ϯ͘Ϭϰϰ͘ϰϭϰ͕ϰϲ

ϱ͘ϲϱϯ͘ϲϯϴ͕ϳϰ

Ϭ͕ϲϲй

ϱ͕ϯϮй
ϭϭ͕ϳϲй

ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

ϳ͘ϭϰϴ͘ϵϯϮ͕ϳϳ

ϭϮ͘ϰϵϳ͘ϵϰϭ͕ϳϭ

ϭ͕ϰϳй

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

ϭ͘Ϭϯϰ͘ϳϮϳ͕ϯϬ

ϰ͘ϭϳϵ͘ϭϬϰ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϰϵй

ϯ͕ϵϯй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϰ͘ϵϵϮ͘ϴϰϴ͕ϵϲ

ϭϱ͘Ϭϴϵ͘ϵϲϮ͕ϲϳ

ϭ͕ϳϳй

ϭϰ͕ϮϬй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϰ͘ϴϭϲ͘Ϭϭϯ͕Ϯϯ

ϭϬ͘ϲϱϬ͘ϲϴϬ͕ϮϬ

ϭ͕Ϯϱй

ϭϬ͕Ϭϯй

ϯϭ͘Ϯϲϯ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϯϵ͘ϵϭϵ͕ϰϲ

ϭ͕ϬϮй

ϴ͕Ϯϯй

ϰϮϴ͘ϲϰϲ͕ϯϯ

ϱ͘ϭϴϭ͘ϯϴϴ͕ϭϴ

Ϭ͕ϲϭй

ϰ͕ϴϴй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϭ͘ϴϳϬ͘ϴϵϲ͕ϳϬ

ϳ͘ϲϯϵ͘ϴϯϱ͕ϴϳ

Ϭ͕ϵϬй

ϳ͕ϭϵй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϯ͘ϴϮϲ͘ϵϯϭ͕Ϯϱ

ϭϮ͘ϭϴϵ͘ϴϲϯ͕ϱϴ

ϭ͕ϰϯй

ϭϭ͕ϰϳй

ϯϵ͘Ϯϳϵ͕ϳϰ

ϵ͘ϱϮϴ͘ϳϭϳ͕ϲϮ

ϭ͕ϭϮй

ϴ͕ϵϳй

ϲϬ͘ϵϲϬ͕ϭϳ

ϭϯ͘ϵϲϳ͘ϲϬϬ͕ϵϱ

ϭ͕ϲϰй

ϭϯ͕ϭϱй

ϭϬϲ͘Ϯϯϴ͘ϱϲϮ͕Ϯϯ

ϭϮ͕ϰϱй

ϭϬϬ͕ϬϬй

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘
ϲ͘ϰ^'DEdKydZ/KZ
&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϯ͘ϲϵϯ͘ϵϯϯ͕ϯϮ

Ϯϱ͘ϰϰϭ͘ϲϳϭ͕ϭϱ

Ϯ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ĐĐĞƐƐƋƵŝƚǇtŽƌůĚ&//

ϲ͘ϬϭϮ͕ϱϭ

ϯ͘ϯϵϯ͘ϱϲϭ͕ϯϭ

Ϭ͕ϰϬй

ϭϯ͕ϯϰй

ĐĐĞƐƐhƐĂŽŵƉĂŶŝĞƐ&//

ϯ͘ϴϯϮ͕Ϯϱ

ϯ͘ϰϬϭ͘ϵϵϭ͕ϴϮ

Ϭ͕ϰϬй

ϭϯ͕ϯϳй

ƌĂĚĞƐĐŽƵƐƚƌĂůĂƐŝĂǆͲ:ĂƉĆŽ&//y

Ϯϯϲ͘Ϯϳϱ͕ϯϱ

ϵϱϳ͘ϬϬϲ͕ϱϭ

Ϭ͕ϭϭй

ϯ͕ϳϲй

ŽůĂƌ'ůŽďĂůDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚ&/DƵůƚ/

ϭϳ͘ϴϰϮ͕ϴϴ

ϯ͘ϮϬϭ͘ϯϬϵ͕ϴϭ

Ϭ͕ϯϴй

ϭϮ͕ϱϴй

ϵ͘Ϭϱϰ͕ϵϴ

ϯ͘ϱϭϴ͘ϴϮϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϭй

ϭϯ͕ϴϯй

D^ƋƵĂƌĞ'ůŽďĂůƋƵŝƚǇDĂŶĂŐĞƌƐ/ŶƐƚ&/&/D/

ϭ͘Ϭϱϱ͘ϲϮϵ͕ϮϬ

ϭ͘ϴϱϳ͘ϲϮϭ͕ϯϳ

Ϭ͕ϮϮй

ϳ͕ϯϬй

WŝŵĐŽ/ŶĐŽŵĞ&/DƵůƚ/Ŷǀǆƚ

Ϯ͘Ϯϴϰ͘Ϯϱϵ͕ϲϯ

ϯ͘ϵϬϳ͘ϲϵϴ͕ϵϴ

Ϭ͕ϰϲй

ϭϱ͕ϯϲй

ϴϬ͘ϭϬϭ͕ϰϳ

ϯ͘ϯϰϵ͘ϲϴϯ͕ϰϲ

Ϭ͕ϯϵй

ϭϯ͕ϭϳй

ϵϮϱ͕Ϭϲ

ϭ͘ϴϱϯ͘ϵϳϬ͕ϴϵ

Ϭ͕Ϯϭй

ϳ͕Ϯϵй

Ϯϱ͘ϰϰϭ͘ϲϳϭ͕ϭϱ

Ϯ͕ϵϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

'ůŽďĂůZĞƐĞĂƌĐŚŶŚĂŶĐĞĚ/ŶĚĞǆƋƵŝƚǇ&//

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ'ůŽďĂůƋƵŝƟĞƐſůĂƌDĂƐƚĞƌDƵůƚ/&/
tĂDĂĐƌŽKƉƉŽƌƚůĂƐƐĞŽůĂƌ&/DƵůƚ/
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽǆƚĞƌŝŽƌ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘

ϭϵϲ
ϴϮ

^ĞŐŵĞŶƚŽƐ
ƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ϭ͕ϴϳй

&ƵŶĚŽĚĞ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ
ϵϵ͕ϭϯй
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&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘ϱ^'DEdK/DK/>/Z/K
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ϲ

ϭ͘ϯϰϮ͘ϭϵϬ͕ϲϯ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕ϭϲй

ZĂƉŝƚĂůŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ^ĞĐƵƌŝƟǌĂĕĆŽ^͘͘

ϲ

ϭ͘ϯϰϮ͘ϭϵϬ͕ϲϯ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕ϭϲй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϳ͘ϯϬϵ

ϳϱϮ͘ϱϬϲ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕ϯϰй

ĂŶƌŝƐƵůEŽǀĂƐ&ƌŽŶƚĞŝƌĂƐ&//
ZĂƉŝƚĂůZ//&//

ϱ͘ϳϰϬ

ϳϭϭ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϳϰϲ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϭϴй

Ϯ͕Ϯϭй

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϯй

/ŵſǀĞů

ϭ͘ϱϲϵ

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

/ŵſǀĞŝƐƉĂƌĂůƵŐƵĞůĞZĞŶĚĂ

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
ϯϬ͘ϭϭϳ͘ϰϲϱ͕ϱϲ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

ϯ͕ϱϯй

ϵϯ͕ϱϬй

Ő͘ĂŶĞůĂ

WƌĂĕĂ:ŽĆŽŽƌƌĞĂ͕ŶǑϭϬ

Ͳ

ĂŶĞůĂͬZ^

/ŵſǀĞůĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ

ǀ͘WĂƌĂŐƵĂƐƐƵ͕ŶǑϮϬϰϯ

Ͳ

ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂͬZ^

Ő͘ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌƋƵġƐĚŽ,ĞƌǀĂů͕ŶǑϭϮϵϲ

Ͳ

ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϲϬϵ͘ϱϰϰ͕ϴϬ

Ϭ͕ϭϵй

ϱ͕ϬϬй

Ő͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ

ǀ͘ŝĚĂĚĞ:ĂƌĚŝŵ͕ŶǑϯϴϲ

Ͳ

^ĆŽWĂƵůŽͬ^W

Ϯ͘ϰϲϭ͘ϴϬϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϴй

ϳ͕ϲϱй

Ő͘ƐƚĞŝŽ

ǀ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞsĂƌŐĂƐ͕ŶǑϮϮϵϲ

Ͳ

ƐƚĞŝŽͬZ^

ϱϬϱ͘ϬϮϲ͕ϴϭ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϱϳй

Ő͘EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ

ZƵĂĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕ŶǑϮϱϵϰ

Ͳ

EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽͬZ^

ϭ͘ϭϬϲ͘ϴϰϬ͕ϵϴ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϰϰй

Ő͘WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

ǀ͘ƌĂƐŝů͕ŶǑϭϳϵ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

ϭ͘Ϭϴϴ͘ϲϯϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϯϴй

Ő͘ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂů&ůŽƌŝĂŶŽ͕ŶǑϮϵϲ

Ͳ

ZŝŽ'ƌĂŶĚĞͬZ^

Ϯ͘ϮϬϲ͘ϲϭϱ͕ϯϯ

Ϭ͕Ϯϲй

ϲ͕ϴϱй

Ő͘^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů

ZƵĂDĂƌĞĐŚĂůĞŽĚŽƌŽ͕ŶǑϯϵϭ

Ͳ

^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͬZ^

ϭ͘ϲϲϴ͘ϵϮϴ͕ϭϮ

Ϭ͕ϮϬй

ϱ͕ϭϴй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĞŶƚƌŽ

ZƵĂĚŽĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽ͕ŶǑϮϮϲ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

ϭ͘Ϭϲϯ͘ϴϬϳ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϯϬй

Ő͘^ĂŶƚĂDĂƌŝĂŽƌĞƐ

ǀ͘ŽŵŝŶŐŽƐĚĞůŵĞŝĚĂ͕ŶǑϭϮϱ

Ͳ

^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͬZ^

Ϯ͘ϭϱϭ͘ϳϵϴ͕ϳϱ

Ϭ͕Ϯϱй

ϲ͕ϲϴй

Ő͘^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ

ZƵĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞZŽŽƐĞǀĞůƚ͕ŶǑϳϬϬ

Ͳ

^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽͬZ^

ϲϮϰ͘ϲϱϵ͕ϵϯ

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϵϰй

Ő͘hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

ZƵĂƵƋƵĞĚĞĂǆŝĂƐ͕ŶǑϴϰϴ

Ͳ

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͬZ^

ϴϳϵ͘ϱϬϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϳϯй

ĚŝİĐŝŽŚĂƐĞ

ZƵĂĚŽƐŶĚƌĂĚĂƐ͕ŶǑϭϭϮϭ

ϭϯǑĞϭϰǑŶĚĂƌĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ

ǀ͘ĚŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ŶǑϮϬϬϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘Žŵ&ŝŵ

ǀ͘KƐǀĂůĚŽƌĂŶŚĂ͕ŶǑϭϮϰϲ

Ͳ

Ƶ͘ĂŵŝŶŚŽĚŽDĞŝŽ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϴϰϰ

Ͳ

Ƶ͘ƌŝƐƚŽZĞĚĞŶƚŽƌ

ǀ͘ƐƐŝƐƌĂƐŝů͕ŶǑϮϵϯϮ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘EĂǀĞŐĂŶƚĞƐ

ǀ͘&ƌĂŶĕĂ͕ŶǑϲϰϲ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ƶ͘WĂƌĐĆŽ

ǀ͘ϮϰĚĞKƵƚƵďƌŽ͕ŶǑϴϰϳ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ϭ͕Ϯϳй

ϳ͕Ϭϵй

/ŵſǀĞůWĞƚƌſƉŽůŝƐ

ǀ͘WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕ŶǑϮϲϯϭ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϰϭϲ͘ϲϴϴ͕ϲϯ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕Ϯϵй

Ƶ͘^ĆŽ:ŽĆŽ

ǀ͘^ĆŽWĞĚƌŽ͕ŶǑϱϳϰ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϰϳϱ͘ϰϳϬ͕Ϭϳ

Ϭ͕Ϭϲй

ϭ͕ϰϴй

ŽǆDĂƌŝůĂŶĚ

ǀ͘DĂƌŝůĂŶĚ͕ŶǑϭϱϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϭϴ͘ϵϳϭ͕ϱϭ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϲй

ĞŶƚƌŽ^ŽĐŝĂůͲ'ĂůƉĆŽƌŝŽƵůŽ

ƐƚƌĂĚĂĚĂ^ĞƌƌĂƌŝĂ͕ŶǑϯϭϬϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϵϮ͘ϱϱϴ͕ϲϭ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕Ϯϵй

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϳϭϴ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϳϳϲ͘ϲϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϰϭй

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϬϲ

ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϴϳϬ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬй

Ϯ͕ϳϬй

ϭϵϲ
ϴϯ

ϭ͘ϬϬϭ͘ϰϲϱ͕ϯϴ
ϲϭϱ͘ϵϳϲ͕ϰϱ

ϭ͘ϭϮϰ͘ϴϲϱ͕ϳϳ

Ϭ͕ϭϮй

ϯ͕ϭϭй

Ϭ͕Ϭϳй

ϭ͕ϵϭй

Ϭ͕ϭϯй

ϯ͕ϰϵй

ϰϯϳ͘ϱϮϯ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϱй

ϭ͕ϯϲй

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϴϬϵ͘ϳϵϰ͕ϳϲ

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕ϱϭй

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

ϯϭϯ͘ϮϯϮ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϰй

Ϭ͕ϵϳй

ϭ͘ϰϯϯ͘Ϭϰϯ͕ϯϴ
ϳϮϱ͘ϰϭϴ͕Ϭϰ
Ϯ͘Ϯϴϭ͘ϰϱϵ͕Ϭϰ

Ϭ͕ϭϳй

ϰ͕ϰϱй

Ϭ͕Ϭϵй

Ϯ͕Ϯϱй
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^

ŶĚĞƌĞĕŽĚŽ/ŵſǀĞů

ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ

ŝĚĂĚĞͬƐƚĂĚŽ

'ĂƌĂŐĞŶƐ

ZƵĂ^ŝƋƵĞŝƌĂĂŵƉŽƐ͕ŶǑϴϲϲ

ŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

Ě͘WĂƵůŽůůǁĂŶŐĞƌ

ZƵĂ'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕ŶǑϰϮϴͬϰϯϮ

^ĂůĂƐͬ>ŽũĂƐͬŽǆĞƐ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ//

ǀ͘ƌĂƐŝůƐͬŶǑ

Ͳ

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͬZ^

^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ

ZƵĂ^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕ŶǑϳϲϬ

Ͳ

WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^

sĂůŽƌŽŶƚĄďŝů
Ϯϭϭ͘ϱϬϮ͕ϵϱ
ϭ͘ϮϱϮ͘ϰϭϮ͕ϯϬ
ϮϮϮ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϮ͘ϰϵϱ͕ϯϳ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

^ͬ^ĞŐ͘

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϲϲй

Ϭ͕ϭϱй

ϯ͕ϴϵй

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϲϵй

Ϭ͕ϭϴй

ϰ͕ϲϲй

ůƵŐƵĠŝƐĂZĞĐĞďĞƌ

Ϯϯϲ͘ϲϳϮ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϳϯй

sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌƉĂƌĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĞǀĞĚŽƌĞƐƵǀŝĚŽƐŽƐ

;ϲϲ͘ϵϬϬ͕ϬϳͿ
;ϭ͘ϳϵϬ͕ϭϲͿ

ͲϬ͕Ϭϭй
Ϭ͕ϬϬй

ͲϬ͕Ϯϭй
ͲϬ͕Ϭϭй

ϯ͕ϳϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽ

ϯϮ͘ϮϭϮ͘ϭϲϯ͕ϭϮ

Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘
ϲ͘ϲ^'DEdKKWZO^KDWZd//WEd^
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂΎΎ

ƐͬdΎ
Ϭ͕ϰϯй
Ϭ͕Ϭϭй

ϵϴ͕ϳϭй
ϭ͕Ϯϵй

ϭϬϴ͘ϮϮϮ͕Ϭϱ

ϰϵ͘ϬϮϰ͕ϭϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϮϬ
ϭϲ

ϯ͘ϳϴϲ͘ϰϵϯ͕ϱϭ

Ϭ͕ϰϰй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϭϬϴ͘ϮϮϮ͕Ϭϱ

ϵϯϲ

KƉĞƌĂĕĆŽ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ŝŵƉůĞƐ

ϯ͘ϳϯϳ͘ϰϲϵ͕ϯϰ

ŵƉƌĠƐƟŵŽ^ĂƷĚĞ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϴϱϯ͘ϭϲϴ͘ϵϮϭ͕ϮϮ͘
ΎΎsĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽŶǑϯϰDW^ͬ^W͕ĚĞϮϰĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

ϭϵϲ
ϴϰ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ
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/ŵſǀĞů

2VHXWH[WRDTXL
$EHUWXUD&RPSOHWDGD&DUWHLUDGH,QYHVWLPHQWRVGD)XQGDomR%DQULVXOGH6HJXULGDGH6RFLDO
'^dKK^/Es^d/DEdK^

3ODQRGH*HVWmR$GPLQLVWUDWLYD
ϲKDWK^/KE>1d/K^/Es^d/DEdK^WKZ^'DEdKʹ^DZKͬϮϬϮϬ

ƟǀŽ

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϭϳ͘Ϭϴϯ

>ĞƚƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

Ϯ͘ϭϮϬ

>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů
>ĞƚƌĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͲ
EŽƚĂƐĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůΎΎ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

ϴϳ͘Ϭϰϱ͘ϯϲϵ͕ϬϮ

ƐͬdΎ
ϳϵ͕ϰϱй

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ
ϵϮ͕ϵϳй

ϭ͘ϵϵϭ͘ϳϮϬ͕ϲϵ

ϭ͕ϴϮй

Ϯ͕ϭϯй

ϯ͘ϮϱϬ

ϯϰ͘ϴϳϭ͘ϴϳϬ͕ϴϱ

ϯϭ͕ϴϯй

ϯϳ͕Ϯϰй

ϭ͘Ϭϱϱ

ϭϭ͘ϯϬϮ͘Ϭϳϰ͕ϭϴ

ϭϬ͕ϯϮй

ϭϮ͕Ϭϴй

ϯ͘ϲϱϰ
ϳ͘ϬϬϰ

ϭϰ͘Ϭϰϴ͘ϵϮϮ͕ϭϮ
Ϯϰ͘ϴϯϬ͘ϳϴϭ͕ϭϴ

ϭϮ͕ϴϮй
ϮϮ͕ϲϲй

ϭϱ͕ϬϬй
Ϯϲ͕ϱϮй

dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ϭ͘ϬϮϲ

ϲ͘ϯϱϰ͘ϯϵϱ͕ϭϴ

ϱ͕ϴϬй

ϲ͕ϳϴй

ĞƉſƐŝƚŽĂWƌĂǌŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƐƉĞĐŝĂů

ϭ͘ϬϬϭ

Ϯ͘Ϭϳϭ͘ϮϲϮ͕Ϭϳ

ϭ͕ϴϵй

Ϯ͕Ϯϭй

ϭ͘ϬϬϬ
ϭ

ϭ͘Ϭϭϴ͘ϳϮϵ͕ϴϬ
ϭ͘ϬϱϮ͘ϱϯϮ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϵϯй
Ϭ͕ϵϲй

ϭ͕Ϭϵй
ϭ͕ϭϮй

/ ͲDD

Ϯϱ

ϰ͘Ϯϴϯ͘ϭϯϯ͕ϭϭ

ϯ͕ϵϭй

ϰ͕ϱϳй

ϯ͕ϱϳй

ĂŶĐŽƌĂƐŝů^͘͘

ϳ

ϭ͘ϯϴϴ͘ϭϱϯ͕ϯϯ

ϭ͕Ϯϳй

ϭ͕ϰϴй

ĂŶĐŽd'WĂĐƚƵĂů^͘͘

ϱ

ϴϭϳ͘ϯϴϱ͕ϭϲ

Ϭ͕ϳϱй

Ϭ͕ϴϳй

ĂŶĐŽĂǇĐŽǀĂů^͘͘

Ϯ

ϯϭϬ͘ϯϯϱ͕ϳϮ

Ϭ͕Ϯϴй

Ϭ͕ϯϯй

ĂŶĐŽ^ĂĨƌĂ^͘͘
ĂŶĐŽsŽƚŽƌĂŶƟŵ^͘͘

ϳ
ϰ

ϭ͘ϭϯϴ͘ϲϴϱ͕ϴϬ
ϲϮϴ͘ϱϳϯ͕ϭϬ

ϭ͕Ϭϰй
Ϭ͕ϱϳй

ϭ͕ϮϮй
Ϭ͕ϲϳй

ϯϮϴ͘ϭϯϯ

Ϯϱϱ͘ϲϬϲ͕ϳϭ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϭ͕Ϯϳй

ϯϮϴ͘ϭϯϯ

Ϯϱϱ͘ϲϬϲ͕ϳϭ

Ϭ͕Ϯϯй

Ϭ͕Ϯϳй

Ͳϰ͘ϴϬϰ͕ϴϰ
Ͳϲ͘ϳϵϮ͕ϰϴ

Ϭ͕ϬϬй
ͲϬ͕Ϭϭй

ͲϬ͕Ϭϭй
ͲϬ͕Ϭϭй

ϵϯ͘ϲϰϯ͘ϳϳϯ͕ϱϵ

ϴϱ͕ϰϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

dşƚƵůŽƐĚĂşǀŝĚĂWƷďůŝĐĂDŽďŝůŝĄƌŝĂ&ĞĚĞƌĂů

ĂŶĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŽƌĂƐŝů^͘͘
ĂŶĐŽWĂƌĂŶĄ^͘͘
>&Ͳ>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ

ŽƚĂƐĚĞ&/ĞŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ&/
&/>/',dͲϮǐ^ĠƌŝĞ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌͬZĞĐĞďĞƌͬdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚŽ&ƵŶĚŽ^ŽďĞƌĂŶŽΎΎ
sĂůŽƌĞƐĂWĂŐĂƌĂƌƚĞŝƌĂWƌſƉƌŝĂ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭϬϵ͘ϱϲϬ͘ϴϴϱ͕ϯϳ͘
ΎΎZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽ&ƵŶĚŽ/ƚĂƷ^ŽďĞƌĂŶŽ͘

ϭϵϲ
ϵϯ

/ŶĚĞǆĂĚŽƌĞƐ
/W
ϰϱ͕ϬϬй

^>/
ϱϭ͕ϰϯй
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ϲ͘ϭ^'DEdKZE&/y

2VHXWH[WRDTXL

'^dKK^/Es^d/DEdK^

ϲ͘Ϯ^'DEdKZEsZ/s>

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

ϵ͘ϰϲϮ
ϵϰϱ

KE

ZWZϯ

DŝůůƐƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ^͘͘
DƵůƟƉůĂŶŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘

ƐƉĠĐŝĞ

ůŝĂŶƐĐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ^͘͘

>^Kϯ

KE

ŵďĞǀ^͘͘

sϯ

ZWƌŽƉĞƌƟĞƐ^͘͘

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϯϭϯ͘ϱϲϲ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϵй

ϭϭ͕ϭϮй

Ϯϳ͘ϱϲϱ͕ϲϱ

Ϭ͕Ϭϯй

Ϭ͕ϵϴй

ϰ͘ϭϮϱ

ϲϰ͘ϱϱϲ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϭϲй

Ϯ͕Ϯϵй

KE

ϯϬϳ

ϯ͘Ϭϯϵ͕ϯϬ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕ϭϭй

D/>^ϯ

KE

ϭ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϭϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕Ϭϭй

Ϭ͕ϮϮй

Dh>dϯ

KE

ϵϬϬ

Ϯϭ͘ϭϳϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϮй

Ϭ͕ϳϱй

s>ϯ

KE

Ϯ͘ϭϴϱ

ϭϵϭ͘Ϭϳϴ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϳй

ϲ͕ϳϳй

ϭϴϮ͘ϳϳϰ

Ϯ͘ϱϬϴ͘ϱϵϱ͕ϬϮ

Ϯ͕Ϯϵй

ϴϴ͕ϴϳй

ĕƁĞƐ

sĂůĞ^͘͘

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

ŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐ
ŽŐĂƌŝsĂůƵĞ&/&/
/ƐŚĂƌĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂ&ƵŶĚŽĚĞ1ŶĚŝĐĞͲKsϭϭ
/ƚĂƷ&K&ZW/ĕƁĞƐ/ďŽǀĞƐƉĂƟǀŽ&/ĚĞ&/

ϮϮϱ͕ϱϱ

ϭ͘ϬϬϭ͘ϳϲϯ͕ϲϯ

Ϭ͕ϵϭй

ϯϱ͕ϰϵй

ϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϵϰϬ͘ϭϯϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϴϲй

ϯϯ͕ϯϬй

ϭϳϰ͘ϯϰϴ͕ϴϰ

ϱϲϲ͘ϳϬϭ͕ϯϵ

Ϭ͕ϱϮй

ϮϬ͕Ϭϴй

ϰϬϵ͕ϰϳ

Ϭ͕ϬϬй

Ϭ͕Ϭϭй

Ϯ͘ϴϮϮ͘ϱϳϬ͕ϵϰ

Ϯ͕ϱϴй

ϭϬϬ͕ϬϬй

sĂůŽƌĞƐĂZĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞZĞŶĚĂsĂƌŝĄǀĞů
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭϬϵ͘ϱϲϬ͘ϴϴϱ͕ϯϳ͘

^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞůŝƐƚĂŐĞŵĚĂƐĕƁĞƐŶĂŽǀĞƐƉĂ

ϳϮ͕ϲϲй
ϲ͕ϳϱй
ϮϬ͕ϱϵй

EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ
EşǀĞůϮ
dƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϭϵϲ
ϵϰ
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YƵĂŶƟĚĂĚĞ

ſĚŝŐŽ

ƟǀŽƐ

2VHXWH[WRDTXL
'^dKK^/Es^d/DEdK^
ϲ͘ϯ^'DEdK/Es^d/DEdK^^dZhdhZK^

YƵĂŶƟĚĂĚĞ

sĂůŽƌĞƐ;ZΨͿ

Ϯ͘ϵϵϳ͘ϴϰϵ͕ϳϵ

ďƐŽůƵƚĞůƉŚĂ'ůŽďĂů&/&/D
ďƐŽůƵƚĞsĞƌƚĞǆ//&/&/DD

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐͬdΎ

Ɛͬ^ĞŐŵĞŶƚŽ

ϭϯ͘Ϭϳϰ͘ϴϰϰ͕ϴϳ

ϭϭ͕ϵϯй

ϭϬϬ͕ϬϬй

Ϯϰϱ͘ϴϰϬ͕ϳϵ

ϰϱϲ͘ϱϯϵ͕ϯϲ

Ϭ͕ϰϮй

ϯ͕ϰϵй

ϳϯϰ͘ϲϰϯ͕ϰϱ

ϭ͘Ϯϴϰ͘ϯϮϭ͕ϵϭ

ϭ͕ϭϲй

ϵ͕ϴϮй

ϳϵ͘ϳϴϭ͕ϳϱ

ϯϮϮ͘ϮϮϲ͕Ϯϭ

Ϭ͕Ϯϵй

Ϯ͕ϰϲй

ůĂƌŝƚĂƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů&/DD

ϰϴϴ͘ϯϯϬ͕ϭϲ

ϭ͘ϰϳϱ͘ϴϴϳ͕ϲϭ

ϭ͕ϯϱй

ϭϭ͕Ϯϵй

&/ĚĞ&/DD'ĂƌĚĞƵŵĂƐ

ϲϲϯ͘ϳϬϱ͕Ϯϲ

ϭ͘ϰϲϳ͘ϳϵϯ͕ϰϮ

ϭ͕ϯϰй

ϭϭ͕Ϯϯй

Ϯ͘ϱϴϭ͕ϬϮ

ϳϮϭ͘ϱϱϭ͕ϰϵ

Ϭ͕ϲϲй

ϱ͕ϱϮй

ϳϳ͘ϵϬϰ͕ϵϮ

ϵϰϭ͘ϲϵϴ͕ϱϳ

Ϭ͕ϴϲй

ϳ͕ϮϬй

EĞŽDƵůƟƐƚƌĂƚϯϬ&ĞĞĚĞƌ&/&/DD

ϭϰϯ͘ϵϭϱ͕ϮϮ

ϱϴϳ͘ϲϴϬ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϱϰй

ϰ͕ϰϵй

KDƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/D

ϱϰϯ͘ϳϰϳ͕ϱϯ

ϭ͘ϳϯϭ͘ϵϵϬ͕ϰϭ

ϭ͕ϱϴй

ϭϯ͕Ϯϱй

ϳ͘ϯϭϮ͕ϱϮ

ϭ͘ϳϳϯ͘ϵϭϱ͕ϵϯ

ϭ͕ϲϮй

ϭϯ͕ϱϳй

ϭϬ͘Ϭϴϳ͕ϭϳ

Ϯ͘ϯϭϭ͘Ϯϯϵ͕ϵϯ

Ϯ͕ϭϭй

ϭϳ͕ϲϴй

ϭϯ͘Ϭϳϰ͘ϴϰϰ͕ϴϳ

ϭϭ͕ϵϯй

ϭϬϬ͕ϬϬй

&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽDƵůƟŵĞƌĐĂĚŽ

YƵĞƐƚƋƵŝƚǇ,ĞĚŐĞ&/&/DD

/ďŝƵŶĂ,ĞĚŐĞ^d,&/&/D
/ĐĂƚƵsĂŶŐƵĂƌĚĂDƵůƚDŽĚĞƌĂĚŽ&/&/DD

^ĂĨƌĂ^ΘWZĞĂŝƐW&/D
sŝŶĐŝsĂůŽƌĞŵ&/D
dŽƚĂůĚŽ^ĞŐŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐ
Ύ^ŽďƌĞŽdŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐĚĞZΨϭϬϵ͘ϱϲϬ͘ϴϴϱ͕ϯϳ͘
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ϭϵϲ
ϵϱ
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