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Prefeitura Municipal de
Cotegipe publica:
 Edital de Licitação – Pregão Presencial Nº 004/2022 – Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis diversos para o
abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal
de Cotegipe.
 Edital de Licitação – Processo Adm. Nº 042/2022 - Pregão Presencial
Nº 006/2022 - Protocolo de Entrega de Edital - Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para o fornecimento parcelado de matérias de expediente
para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Cotegipe - Bahia.
 Edital do Pregão Eletrônico Nº 008/2022 - ID Banco do Brasil Nº
932967 - Processo Administrativo N° 043/2022 – Objeto: Contratação
de pessoa jurídica para o fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros
para compor o cardápio da merenda escolar a ser distribuída nas escolas
da rede municipal de educação deste Município de Cotegipe-Bahia.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
DIVERSOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cotegipe

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
3 - Ano - Nº 1770

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 041/2022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 28/04/2022
HORÁRIO: 11:00 horas (Horário de Local)
LOCAL: PRAÇA DA BANDEIRA S/N, CENTRO, COTEGIPE  BAHIA  CEP: 47.900-000
PREGOEIRA: Rilaine Alca Motta Gomes
EDITAL E INFORMAÇÕES: licitacaocotegipe@gmail.com
O MUNICÍPIO DE COTEGIPE - BAHIA, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto
Municipal Nº 002/2022 de 06 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados
que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme objeto, demais descrições dispostas no Anexo I - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital.
O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei Complementar 155/2016 de 27 de outubro
de 2016 e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, alterações posteriores,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital e
seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário abaixo determinado.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: às 11:00 do dia 28 de abril de 2.022, na Sala de
Licitações, da Prefeitura Municipal de Cotegipe, à Praça da Bandeira S/N, Centro, Cotegipe, BA.
Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
1 - OBJETO
1.1.

Constitui o objeto da presente licitação a contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de combustíveis diversos para o abastecimento dos veículos pertencentes à frota da
Prefeitura Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, conforme características constantes do
Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável deste Edital.
1.2. A entrega será parcelada, realizada conforme pedidos/requisições.
1.3. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato,
no Anexo IV deste Edital.
1.4. O licitante vencedor terá que deixa à disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE,
bombas para eventual abastecimento de automóveis.
2 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega de acordo
com as especificações ajustadas.
2.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos
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2.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira:
UNIDADE: 02.08.001 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
ATIVIDADE: 08.244.004.2065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  IGD
ATIVIDADE: 08.244.004.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS / PBT
ATIVIDADE: 08.244.004.2085 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBV II - CRAS - FEAS / ESTADO
ATIVIDADE: 08.244.004.2090 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA
FELIZ
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 28- FEAS - ESTADO
FONTE: 29  TRANSF. FUNDO NAC ASSIT SOCIAL  FNAS

UNIDADE: 02.06.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.003.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% ATIVIDADE:
12.365.003.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE: 12.361.003.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO - ( Q S E )
ATIVIDADE: 12.361.003.2036 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PNATE
ATIVIDADE: 12.361.003.2045 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB -30%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 - REC. DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS  EDUCAÇÃO 25%
FONTE: 04 - CONTRIB PROG ENS FUND - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE: 15 - TRANSF REC FUNDO NAC EDUC  FNDE
FONTE: 19 - TRANSF FUNDEB(OUTRAS DESP EDUC BÁSICA)

UNIDADE: 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FMS
ATIVIDADE: 10.304.002.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA
SAÚDE  PFVPS
ATIVIDADE: 10.301.002.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS
VINCULADOS
ATIVIDADE: 10.301.002.2052 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
ATIVIDADE: 10.302.002.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU
ATIVIDADE: 10.301.002.2060 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 02  REC. DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
FONTE: 14  TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS

UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E SERV PÚBLICO
ATIVIDADE: 15.452.005.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
ATIVIDADE: 15.452.005.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL 
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ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 42 - ROYALTIES/FEP/CFM

UNIDADE: 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ATIVIDADE: 26.782.005.2025 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ATIVIDADE: 26.782.005.2024 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ( C I D E )
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 16 - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO - CIDE

UNIDADE: 02.02.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATIVIDADE: 04.121.008.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.10.000 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DA PRODUÇÃO E DES. RURAL
ATIVIDADE: 20.606.006.2079 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
3  CREDENCIAMENTO
3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública.
3.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão
admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos,
pelo representado.
3.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que
deverá ter poderes para outorgá-la.
3.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do
Contrato Social ou equivalente da empresa.
3.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social,
devidamente acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada
em cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
3.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas.
3.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o
licitante, mas o impedirá de propor lances verbais.
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3.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta
escrita.
3.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo III
(Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade ou
outro documento, com foto, equivalente.
3.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme
Anexo V (Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de
cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02 e anexo XI  (modelo de
declaração de inexistência de funcionário público no corpo da empresa).
3.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários,
salvo na condição de ouvintes.
3.10. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não
           !  "#  #$$          
exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06, a
comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível.
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
4- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com o
objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
requisitada neste Edital.
4.1.1. Que disponha de estabelecimento para fornecimento de combustíveis dentro nas normas
preceituadas pelo órgão regulamentador, e localizada numa distância máxima de 03 (três) quilômetros
da sede da Prefeitura Municipal de Cotegipe, à Praça da Bandeira s/n, Centro, Cotegipe, BA.
4.2. Não poderão participar da presente licitação:
4.2.1. Pessoas físicas;
4.2.2. Empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;
4.2.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e
capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
4.2.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
4.2.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública,
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial
da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
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4.2.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que,
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com
esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
4.2.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
4.2.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis
técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
4.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos
os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 02 (dois) dias úteis da reunião de abertura da
licitação, os erros ou omissões porventura observadas.
4.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em
imperfeições, omissões ou falhas.
4.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser
protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de funcionamento normal da
repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por meio
eletrônico.
4.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos
prazos legais.
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
5.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO devidamente
ordenados, numerados e preferencialmente encadernados, serão apresentados em 02 (dois) invólucros
distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Cotegipe
Pregão: 004/2022
Objeto: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis diversos para o
abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Cotegipe, Estado
da Bahia.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE Nº 02  DOCUMENTAÇÃO
5.2. A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da Documentação
acarretará a inabilitação do licitante.
5.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal ou similar.
6 - PROPOSTA COMERCIAL
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6.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, e os
documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos:
6.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto
documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as
suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras,
borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso
corrente em outra língua, e devidamente numerada, sob pena de desclassificação.
6.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
6.1.3. Preço unitário e total, em algarismos, de cada um dos itens cotados, sendo o valor total do lote em
algarismos e por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total
e, entre os expressos em algarismos e por extenso, considerado este último;
6.1.4. Detalhamento de todas as características dos produtos ofertados por item, indicando
expressamente, a marca do fabricante, de forma clara e inequívoca;
6.1.5. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos
de fornecimento dos produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes,
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do
contrato;
6.1.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
6.1.7. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
6.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço
completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.
6.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da
Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais/serviços respectivos serem fornecidos à
Prefeitura Municipal de Cotegipe sem quaisquer ônus adicionais.
6.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital,
sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
6.5. As propostas comerciais serão abertas pela Pregoeira, em ato público, no dia, horário e local
estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
6.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio rubricarão todas as
folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes.
6.8. A aceitação da proposta será feita por menor preço por LOTE.
6.9. Serão desclassificadas as propostas que:
6.9.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos;
6.9.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;
6.9.3. Apresentem cotação de opção de produto / material (proposta alternativa);
7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
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7.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
7.2. Será classificado pela Pregoeira o licitante que apresentar proposta com menor preço e os demais
licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor
preço.
7.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 7.2, serão
classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).
7.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
7.5. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito
de ordenação das propostas.
7.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
7.9. Para fins de julgamento das propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério
de menor preço por LOTE.
7.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e a Pregoeira
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.
7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda preços
manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.
7.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todos os
licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas
de sua desclassificação.
7.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios definidos no §
2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93.
7.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
7.15. Nas situações previstas nos itens 7.8 e 7.10, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
7.16. Na elaboração do contrato será observada a porcentagem de desconto a ser aplicado sobre
o valor global indicado na proposta do licitante vencedor, donde será atribuído o novo preço
para cada item.
8 - DA HABILITAÇÃO
8.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.
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8.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para habilitação,
apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernadas, com todas as páginas rubricadas pelo
representante legal e ordenadas, conforme listagem abaixo:
8.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.2.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual;
8.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
8.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
8.2.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades
estrangeiras em funcionamento no País;
8.2.1.5. Copia de cédula de identidade dos sócios;
8.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
8.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.2.2.3. Prova de regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais (Federal, União e INSS),
Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
8.2.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de
apresentação do Certificado de Regularidade com o FGTS - CRF;
8.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos
inadimplindos perante a Justiça do Trabalho;
8.2.2.7. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade
Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011  TCU  Plenário), emitida através do Portal do Conselho
Nacional de Justiça;
8.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.2.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito publico, de que atua no ramo de atividade dos serviços o objeto desta licitação e de que cumpriu,
ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contrato(s) anteriormente mantido(s) com
o(s) emitente(s) do(s) atestado(s).
8.2.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.2.4.1. O Balanço Patrimonial de todos os licitantes deverá ser transcrito no Livro Diário, acompanhado
de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial
ou Cartório de Títulos e Documentos.
8.2.4.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez Corrente
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e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas:
a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC = Ativo

Circulante

Passivo Circulante
c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.
Ativo Total
OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
¾ Compras e Serviços:
x

ILG maior ou igual a 0,8;

x

ILC maior ou igual a 0,8;

x

GEG menor ou igual a 0,5.

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas que
apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos.
8.2.4.3. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do
licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação;
8.2.5. Quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL:
8.2.5.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 4.358/02).
8.3. Alvará de funcionamento em vigor.
8.4. Em se tratando de Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317 de 05 de dezembro
de 1996  Lei das "         #     $&  $  SIMPLES terá tratamento
diferenciado, não exigindo apresentação de Balanço Patrimonial, mas a apresentação de Documento
que comprove que a empresa licitante é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e optante pelo
Simples Nacional (Certidão Simplificada).
8.5. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias
autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Cotegipe.
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8.5.1. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, necessário
será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e cópias, até o último
dia útil anterior à realização da sessão de abertura, não se admitindo, sob hipótese alguma, a
autenticação de documentos durante o processamento do certame.
8.5.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de
apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do
Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.
8.6. O Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado da
Bahia - SAEB, ou outro órgão público estadual ou federal, devidamente atualizado, substitui os
documentos indicados nos subitens 9.2.1.1 a 9.2.2.2, com exceção do 9.2.1.5.
8.7. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, ao Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.8. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não
tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação
do licitante.
8.9. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e a Pregoeira rubricarão todas as
folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.
09 - ADJUDICAÇÃO
9.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições
expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos for declarado vencedor.
10  FORNECIMENTO DO OBJETO
10.1. As empresas vencedoras entregarão os produtos de acordo conforme a programação da Secretaria
Municipal de Administração do município, conforme necessidades das demais secretarias.
10.2. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos produtos
objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os
mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.3. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Contratado deverá substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para o Contratante,
sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
10.5. As quantidades dos produtos são estimadas e a Secretaria Municipal de Administração não se
obriga a adquirir suas totalidades, o fazendo de acordo com o desenvolvimento das atividades,
observando-se o que dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;
11- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
11.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta
apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, especialmente:
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11.1.1. Fornecer o material rigorosamente nas especificações e prazos constantes no Anexo I, parte
integrante e indissociável deste Edital;
11.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta licitação;
11.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
11.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Cotegipe os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de
não serem considerados.
12 - CONTRATO
12.1. O fornecimento do objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de Contrato a
ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, devendo ser observadas as disposições
da Lei Federal n.º 8.666/93.
12.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o seu
prazo de vigência contado da data da assinatura do instrumento contratual até o término do prazo de
garantia do produto ou material estipulado na proposta do licitante vencedor.
12.3. A Prefeitura Municipal de Cotegipe providenciará por sua conta, a publicação do extrato do
contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.
12.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
da Prefeitura Municipal de Cotegipe, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
13  DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
13.1. O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará com a
manutenção do percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa junto ao seu
fornecedor e o ofertado para o Município na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser
cobrado preço superior ao praticado pela empresa ao público em geral;
13.2. Os preços poderão ser revisados nos termos do            em face do
reajuste determinado pela ANP  AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO.
13.3. O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, quando
da entrega da fatura do fornecimento, caso seja requerido pela empresa;
13.4. A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra do material
junto ao seu fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de acordo com o
percentual da proposta apresentada.
13.5. Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, este só
poderá ser pedido com relação à fatura seguinte.
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
14.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,
14.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,
14.1.4. Fizer declaração falsa; ou
14.1.5. Cometer fraude fiscal.
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário
ficará sujeito às seguintes penalidades:
14.2.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória,
limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;
14.2.2. Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após
a data fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do
6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;
14.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advier de caso
fortuito ou motivo de força maior.
14.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
14.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
15 - RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vistas imediatas dos autos.
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
15.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
16 - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06 e 147/2014)
16.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente
identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
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16.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
16.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, implicará na
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
16.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
16.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
16.3. Para efeito do disposto no item 16.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
b)               &   '
serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do item 16.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
16.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
16.5. O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
16.6. Independente do disposto nos itens 16.2 e 16.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício
ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Cotegipe
providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil
subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.
17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a finalidade
e a segurança do contrato a ser firmado.
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17.4. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões meramente
formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes, as
quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.
17.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do art.
65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
17.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para prevenir
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar
qualquer intenção de modo formal.
17.8. A Pregoeira e/ou a Prefeita Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal n.º
8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório.
17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Cotegipe.
17.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Prefeitura Municipal de
Cotegipe tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
17.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer
documentos relativos a esta licitação.
17.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio.
17.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser
dirimidas pela Pregoeira, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no subitem
5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação.
17.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos os
interessados.
17.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma
solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

MINUTA DO TERMO DO CONTRATO

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO INIDONEIDADE

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CUSTOS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cotegipe

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Cotegipe, Ba 15 de março de 2.022

_________________________________
Rilaine Alca Motta Gomes
Portaria 002/2022
PREGOEIRA
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ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DO OBJETO
A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
combustíveis diversos para o abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura
Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda
e mediante solicitação, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega indicados pela
Prefeitura e conforme este Termo de Referência.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 Aquisição necessária para o abastecimento da frota de veículos da Prefeitura do Município de
Cotegipe, Estado da Bahia para deslocamento dos servidores de suas unidades e secretarias, no
cumprimento de suas atividades finalísticas e, principalmente para:
a) dar suporte ao desempenho das atividades de rotina;
b) facilitar e gerenciar o abastecimento dos veículos da Prefeitura do Município de Cotegipe, Estado da
Bahia, administrando e acompanhando as autorizações de abastecimento;
c) flexibilizar o sistema de abastecimento, com qualidade e preços adequados;
d) operacionalizar e centralizar as informações sobre o abastecimento, visando a obtenção de dados
precisos a respeito do referido consumo;
e) disponibilizar às diversas unidades da Prefeitura do Município de Cotegipe, Estado da Bahia
atendimento rápido e eficaz.
2.2 A frota da Prefeitura do Município de Cotegipe, Estado da Bahia é composta pelos veículos e
equipamentos, a disposição do município, sendo que tal quantitativo e especificação poderá sofrer
alterações em virtude da aquisição, locação ou substituição de veículos, a depender da necessidade da
Administração.
3 - FUNDAMENTAÇÃO
O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei Complementar 155/2016 de 27 de outubro
de 2016 e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, alterações posteriores, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
4  DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que:
4.1.1 Atendam às condições deste Edital e seus Anexos e apresentem os documentos nele exigidos, em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente, ou
por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
4.1.2 Apresentem toda a documentação descrita na habilitação do edital;
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4.1.3 Pertençam ao ramo de atividade do objeto licitado e atendam às condições deste Edital e de seus
Anexos;
4.1.4 Que disponha de estabelecimento para fornecimento de combustíveis dentro nas normas
preceituadas pelo órgão regulamentador, e localizada numa distância máxima de 03 (três) quilômetros
da sede da Prefeitura Municipal de Cotegipe, à Praça da Bandeira s/n, Centro, Cotegipe, BA
4.2 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
4.2.1 Empresas em estado de falência, recuperação judicial ou extrajudicial de concurso de credores, de
dissolução ou liquidação;
4.2.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do
direito de contratar e licitar com o município de Cotegipe - BA;
4.2.3 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
4.2.4 Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
4.2.5 Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste certame licitatório;
4.2.6 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72. § 8º, V da Lei nº
9.605/98);
4.2.7 Quaisquer interessados que se enquadrem nas redações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93);

5  ESCOLHA DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
A opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à
contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. Uma vez que as empresas que
poderão distribuir o produto se encontram no próprio Município. E a participação de empresas fora do
âmbito municipal traria prejuízo a Administração.

6  DETALHAMENTO DOS ITENS
LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

UNIDADE

QUANTIDADE

1

Gasolina Comum

Litros

160.000

2

Óleo Diesel Comum

Litros

160.000

3

Óleo Diesel S-10

Litros

200.000

6. DO FORNECIMENTO
6.1 O abastecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades da Prefeitura
Municipal de Cotegipe e mediante requisição devidamente assinada por setor competente desta;
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6.2 A Contratada se obrigará a manter posto credenciado e em operação, até a distância máxima de 03
(três) quilômetros da sede da Prefeitura, cujo endereço consta do preâmbulo do presente Edital;
6.3 A Contratada se obrigará a realizar o abastecimento com os combustíveis em quantidades
solicitadas, após a requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Cotegipe.
6.4 A Contratada deverá estar apta a fornecer o produto imediatamente após a assinatura do contrato.
6.5 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação
pelo Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo setor competente.
O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.
6.6 Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá protocolar na Prefeitura Municipal de Cotegipe,
Nota Fiscal/Fatura, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao mês de referência, especificando o
abastecimento e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar
formalmente atestada por setor competente da Prefeitura.
6.7 Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o quantitativo total
de litros consumidos no período, anexando as requisições equivalentes.
6.8 Caso não forem atendidos os requisitos, a Nota Fiscal será devolvida para substituição ou
saneamento das incoerências pontadas.
7  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GERAIS DA CONTRATADA

7.1 Fornecer o combustível em conformidade com o item 6 deste Termo de Referência;
7.2 Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência;
7.3 Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;
7.4 Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal de Cotegipe, através do setor competente,
que acompanhará o fornecimento do combustível, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu
exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
7.5 As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira
responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento
de impostos, taxas e serviços auxiliares;
7.6 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
7.7 Estender o fornecimento além dos veículos ativos, também aos veículos que vierem a ser
adquiridos pela Secretaria ou colocados à sua disposição;
7.8 A CONTRATADA, ainda, obriga-se a:
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do
presente contrato.
b) Executar a entrega do objeto deste contrato, quando solicitados através de requisições emitidas pela
Prefeitura ou secretaria competente;
c) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE;
d) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados seja qual
for, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
e) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
da entrega dos objetos contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda
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por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48
(quarenta e oito horas), após a sua ocorrência.
7.9 Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.
7.10 O licitante contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, em até 25% ( vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado
do contrato.
8.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto através de setor competente, na forma prevista pela Lei
Federal nº 8.666/93;
8.2 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos produtos;
8.3 Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto e sempre que
solicitado.
8.4 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade, pesos e condições
estabelecidas neste edital e recusar os produtos, devolvendo a Nota Fiscal, nas seguintes hipóteses:
a) Quando a Nota fiscal estiver com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado
deste edital ou com divergência quanto ao solicitado:
b) Produtos entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital
ou fora do prazo de validade;
c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.

João da Cruz Alves de Jesus

Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II  MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO Nº _____/____.
(Pregão Presencial Nº XXX/2022)

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE COTEGIPE , Estado
do BAHIA, neste ato representado pelo Sr. .................................., portador do RG nº .........................../BA e CPF
sob nº ................................, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ..........................., CNPJ/MF nº ...................., com sede à
Rua..................... , Cidade de ....................., Estado do ......................., aqui denominada simplesmente de
CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e subseqüentes
alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tem por objeto contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis diversos
para o abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Cotegipe,
Estado da Bahia, Estado da Bahia, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega
relacionados neste instrumento e no edital de licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2022, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 O valor estimado deste contrato é de *< > ?>K        
CONTRATADA, datada de ___ /___/ 2022, segundo a qual:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

01

Gasolina Comum

Litros

160.000

02

Óleo Diesel Comum

Litros

160.000

03

Óleo Diesel S10

Litros

200.000

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2.2 Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, licenciamentos legais,
impostos, seguros, transporte (carga e descarga), bem como, toda e qualquer taxa que vier a incidir
sobre o objeto, assim como despesas de execução, mão-de-obra, leis sociais, tributos, margem de
variação de preços, lucros e quaisquer encargos que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto
contratado.
2.3A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões do objeto do presente contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme §1º art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93
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2.4Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o quantitativo total
de produtos fornecidos, anexando as requisições equivalentes.
2.5 Os preços oferecidos serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da data da
proposta de preços. Fica ressalva a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato, conforme disposto no W Z['\ ]ZZZ^`k 
reajuste determinado pela ANP  AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO.
2.6 O índice que será utilizado para manter o equilíbrio econômico-financeiro contratado, será o mesmo
adotado pela ANP  AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, proporcionalmente à composição do produto.
2.7 O valor estimado nesta cláusula, não implica em nenhuma previsão de crédito em favor da
CONTRATADA, que somente fará jus aos valores correspondentes aos materiais previamente solicitados
pelo CONTRATANTE e efetivamente fornecidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. A Prefeitura Municipal de Cotegipe  Bahia, se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria
municipal ou através depósito bancário, até o 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação dos produtos,
mediante recebimento da nota fiscal.
3.2. A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, devidamente identificados, o número da
licitação e do Contrato de Fornecimento.
3.2.1  A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
CNPJ nº 13.654.892\0001-96
Pç. Da Bandeira, Snª, Centro, Cotegipe  Ba
3.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas, devidamente válidas, para
que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante
toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições exigidas na licitação (regularidade fiscal).
3.5 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.1 acima, passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Conforme discriminado a seguir:
UNIDADE: 02.08.001 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
ATIVIDADE: 08.244.004.2065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  IGD
ATIVIDADE: 08.244.004.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS / PBT
ATIVIDADE: 08.244.004.2085 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBV II - CRAS - FEAS / ESTADO
ATIVIDADE: 08.244.004.2090 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA
FELIZ
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
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FONTE: 28- FEAS - ESTADO
FONTE: 29  TRANSF. FUNDO NAC ASSIT SOCIAL  FNAS

UNIDADE: 02.06.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.003.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% ATIVIDADE:
12.365.003.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE: 12.361.003.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO - ( Q S E )
ATIVIDADE: 12.361.003.2036 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO PNATE
ATIVIDADE: 12.361.003.2045 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB -30%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 01 - REC. DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS  EDUCAÇÃO 25%
FONTE: 04 - CONTRIB PROG ENS FUND - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE: 15 - TRANSF REC FUNDO NAC EDUC  FNDE
FONTE: 19 - TRANSF FUNDEB(OUTRAS DESP EDUC BÁSICA)

UNIDADE: 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FMS
ATIVIDADE: 10.304.002.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA
SAÚDE  PFVPS
ATIVIDADE: 10.301.002.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS
VINCULADOS
ATIVIDADE: 10.301.002.2052 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
ATIVIDADE: 10.302.002.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU
ATIVIDADE: 10.301.002.2060 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 02  REC. DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
FONTE: 14  TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS

UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV PÚBLICO
ATIVIDADE: 15.452.005.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS
ATIVIDADE: 15.452.005.2023 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL 
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 42 - ROYALTIES/FEP/CFM

UNIDADE: 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ATIVIDADE: 26.782.005.2025 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ATIVIDADE: 26.782.005.2024 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - ( C I D E )
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 16 - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO - CIDE

UNIDADE: 02.02.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cotegipe

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
25 - Ano - Nº 1770

ATIVIDADE: 04.121.008.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.10.000 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DA PRODUÇÃO E DES. RURAL
ATIVIDADE: 20.606.006.2079 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA QUINTA  DOS PRAZOS
5.1  O prazo de vigência do Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será de 12 (doze)
meses contados da data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado de acordo
com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário.
5.2  As entregas serão contínuas e fracionadas de acordo com as necessidades da CONTRATANTE,
imediatamente após a emissão de Ordem de Fornecimento que será devidamente atestada pelo setor
competente a ser designado pela Prefeitura Municipal de Cotegipe  Ba.
CLÁUSULA SEXTA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1  Compete à Contratante:
6.1.1  Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.
6.1.2 - Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento.
6.1.3 - Manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1  Compete à Contratada, além do atendimento integral ao quanto disposto no item 7 - DAS
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GERAIS DA CONTRATADA, disposto no Anexo I  TERMO DE
REFERENCIA, do Edital de Pregão Presencial nº 005/2022, o que segue:
7.1.1  A Contratada se compromete em entregar os objetos da presente licitação, observando as
exigências do órgão licitante, quanto à qualidade e forma de execução, previstas no Anexo I  TERMO
DE REFERENCIA do edital de Pregão Presencial nº 005/2022;
7.1.2  A Contratada responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados à
CONTRATANTE e/ou à terceiros;
7.1.3  A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.4  A CONTRATANTE, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção dos
produtos a serem entregues, verificando as condições de atendimento à proposta;
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
26 - Ano - Nº 1770

Cotegipe

8.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais,
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
8.1.1. Advertência;
8.1.2. Multa, nos seguintes termos:
a)
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida.
b)
Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega
c)
Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 79 da Lei Federal nº.
8.666/93;
8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até
02 (dois) anos;
8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
8.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e
seguintes da Lei nº 8.666/93.
9.2A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.
9.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
10.1 Aplica-se ao presente contrato as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, os preceitos de direito público
e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
11.1 A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DOS CASOS OMISSOS
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12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz do Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº
XX/2020, da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, dos Princípios Gerais de Direito (público), da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado, necessariamente nessa ordem.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Cotegipe, estado do BAHIA para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins
de direito.

COTEGIPE - BA , ___ de _________ de 2022.

Prefeita Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
28 - Ano - Nº 1770

Cotegipe

ANEXO III  MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

(Nome da Empresa), neste ato representada por seu sócio-gerente/presidente/diretor ...........................
credencia o Sr(a) ............................................, conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à prática de
quaisquer atos relacionados com o Pregão Presencial nº 005/2022, especialmente os de rubricar toda a
documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações, impugnações ou recursos,
desistir de prazos recursais, assinar atas e ofertar lances verbais de preço na sessão.

(Local e Data)

_____________________________________
Assinatura do representante legal da licitante
Nome do representante legal da licitante
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ANEXO IV  DECLARAÇÃO
(PAPEL TIMBRADO)
DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
Pregão Presencial nº 005/2022, instaurada por esta Prefeitura Municipal, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________, em_____de_____________2022.

Assinatura e identificação do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO V  DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL
(PAPEL TIMBRADO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº (XXX/2022)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VI  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(PAPEL TIMBRADO)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VII  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

(PAPEL TIMBRADO)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso
Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº
8666/93.

(Local e Data)
_______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VIII  MODELO DE PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO)
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)
01  IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ/MF:
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE/UF:

FONE: ( )

CEP:
FAX: ( )

NOME PARA CONTATO:
02  DADOS BANCÁRIOS:
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
06  PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS  até 05 (cinco) após a solicitação.
07  PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

QUANT UND.

V. UNIT

V.TOTAL

1.
2.
TOTAL

X (v. por algarismo)

TOTAL GERAL R$ xxxxxxxx (v. Por extenso).
_______________,______de ______________de 2022.
____________________________________
Assinatura do Representante legal
Nome:
Cargo:

(Carimbo Padronizado do CNPJ)

RG.:
CPF:
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ANEXO IX  DECLARAÇÃO
(PAPEL TIMBRADO)
DECLARAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

A empresa ......................................................inscrita no CNPJ nº ..................................................., por intermédio de
seu representante legal o(a) senhor(a) ..................................................portador(a) da Carteira de Identidade nº
...........................................  UF e inscrito no CPF nº .............................., DECLARA, que o preço da proposta inclui
todos os custos e despesas necessárias para a execução do objeto do edital, inclusive os de ordem sociais,
previdenciários, trabalhistas, securitários e tributários.

___________________, em ______de ____________2022

Assinatura e identificação do representante
da empresa proponente
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(PAPEL TIMBRADO)

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão presencial, que
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO X  MODELOE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO
DA EMPRESA
(PAPEL TIMBRADO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº (005/2022)

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários,
administradores, responsáveis técnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão
responsável pelo presente Pregão (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93).

Cotegipe,___ de ________de 2022.

_______________________________
(razão social da empresa)
(nome e CPF do responsável legal)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº 042/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2022

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTEGIPE - BAHIA.

Data: 27/04/2022

Horário: 09h00min. (Horário do Estado da Bahia).
Local: Praça da Bandeira, s/n  Centro  Cotegipe  Bahia
Razão Social :_______________________________________________________________
CNPJ nº _________________Endereço:__________________________
Nº___________________ Bairro:____________________________ Cidade:
________________Estado: ____________ Telefone: (_____) __________________ Fax
(____) ___________ Celular: (____) ____________
E-mail:_____________________________________________________________________
Responsável:_______________________________________________________________
Contato:___________________________________________________________________

_________________ (_____), _______ de ___________________ de 2022.

Assinatura

A formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este
FORMULÁRIO/RECIBO, devidamente preenchido antes da abertura do certame para a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para que a Prefeitura Municipal de Cotegipe/BA,
Setor de Licitação, possa comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, aos licitantes.
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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - BAHIA.
TIPO: Menor preço por item.
DATA: 27 de abril de 2022.
CREDENCIAMENTO: 08h30min
INÍCIO DA SESSÃO: 09h00
LOCAL: Sala da Comissão de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/n, Centro, Cotegipe-BA.

1 - PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Cotegipe, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Presencial, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas
alterações posteriores, em sessão pública às 09h00min do dia 27 de abril de 2022, na sala da
Comissão de Licitação, situada na Praça Municipal, nº 10, Centro, Cotegipe/BA, onde serão
recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial e Documentação.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
2 - OBJETO
2.1. Constitui o objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - BAHIA, conforme
características constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável
deste Edital.
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
3.1. Os pagamentos pelos serviços prestados serão efetuados mensalmente, de acordo com a
quilometragem efetivamente percorrida constante no Boletim de Medição, com base nos preços
unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização
do Município de Cotegipe (BA) formalmente designada, acompanhada da relação dos
beneficiários, referente ao mês de competência.
3.1.1  Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;
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3.1.2  O pagamento referente a cada faturamento será liberado mediante comprovação, pela
contratada, da sua regularidade Fiscal e Trabalhista.
3.1.3  As faturas serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão
estar isentas de erro ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas ao futuro
contratado para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;
3.1.4  Eventual solicitação de reequilíbrio Econônico-Financeiro do contrato será analisada
consoante aos pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do que dispõe o Artigo 65,
 
            !"
3.1.5  O licitante vencedor do certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
todas as condições de habilitação e qualificação ora exigidas, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas;
3.1.6  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para
mais ou para menos, conforme o caso;
3.1.7  Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza jurídico-tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos
preços do objeto contratual;
3.2. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação
financeira:
UNIDADE: 02.08.001 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
ATIVIDADE: 08.244.004.2065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  IGD
ATIVIDADE: 08.244.004.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS / PBT
ATIVIDADE: 08.244.004.2085 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBV II - CRAS FEAS / ESTADO
ATIVIDADE: 08.244.004.2090 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROG.PRIMEIRA
INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 28- FEAS - ESTADO
FONTE: 29  Transf. Fundo Nac Assit Social  FNAS
UNIDADE: 02.06.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.003.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%
ATIVIDADE: 12.365.003.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE: 27.392.003.2041 GESTÃO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E
RELIGIOSAS
ATIVIDADE: 13.392.003.2088 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA - ( FCBA )
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 01 - Rec. de Impostos e de Trans. de Impostos  Educação 25%
FONTE: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA
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UNIDADE: 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FMS
ATIVIDADE: 10.304.002.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E
PROMOÇÃO DA SAÚDE  PFVPS
ATIVIDADE: 10.301.002.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS
ATIVIDADE: 10.301.002.2052 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
ATIVIDADE: 10.302.002.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU
ATIVIDADE: 10.301.002.2060 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 02  Rec. de Impostos e de Trans. de Impostos - Saúde 15%
FONTE: 14  Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS
UNIDADE: 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE: 04.122.008.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.02.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATIVIDADE: 04.121.008.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E SERV PÚBLICO
ATIVIDADE: 15.452.005.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.09.000 SEC. AGRIC. MEIO AMB., TURISMO DESENV. SUSTENTÁVEL
ATIVIDADE: 18.541.007.2076 GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.10.000 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DA PRODUÇÃO E DES. RURAL
ATIVIDADE: 20.606.006.2079 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
4  CREDENCIAMENTO
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um
representante devidamente munido de documento que o credencie à participação, respondendo
este pela representada, devendo, ainda, identificar-se entregando cópia autenticada da Carteira
de Identidade ou outro documento equivalente, bem como de documento que o indica a participar
deste procedimento licitatório e que contenha autorização para responder por sua representada
(Licitante). A Credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir
acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário.
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes
serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos
os efeitos, pelo representado.
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4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia
autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, bem como cópia
autenticada do Contrato Social ou equivalente da empresa.
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia autenticada do
respectivo Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de empresário, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, em
conjunto com a cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas.
4.5. O representante legal que não apresentar os Documentos de Credenciamento ficará impedido
de apresentar lances, não poderá se manifestar durante a Sessão e ficará impossibilitado de
responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a sua
proposta escrita.
4.6. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo II
(Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de
Identidade ou outro documento, com foto, equivalente.
4.7. Juntamente com a procuração ou credencial, o representante deverá apresentar:
a) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de Atendimento às
Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da
Lei Federal nº 10.520/02.
4.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, bem como os microempreendedores
individuais  MEI, deverão apresentar DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO, a fim de usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei complementar 123/2006 e alterações, mediante a
apresentação de um dos seguintes documentos:
a) declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal;
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já
exigível.
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como
microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual
(MEI).
4.9. Os Documentos do Credenciamento e as declarações acima citadas serão entregues a
Pregoeira, fora dos envelopes de Proposta de Preços e Doc. de Habilitação.
4.10. Uma vez finalizado o Credenciamento NÃO cabe desistência da Proposta.
4.11. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de
retardatários, salvo na condição de ouvintes.
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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5.1. Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.
5.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
5.2.1. Em formação de consórcio;
5.2.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
5.2.3. Em dissolução ou em liquidação;
5.2.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
5.2.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
5.2.6. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
5.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
5.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;
5.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993.
5.2.10. Que não pertença ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação.
5.2.11. Que não realizaram a visita para verificação das condições locais e informações
operacionais necessárias para o cumprimento das obrigações, perante a Prefeitura Municipal de
Cotegipe BA.
5.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
5.4. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis antes da
reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.
5.4.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com
base em imperfeições, omissões ou falhas.
5.4.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos
deverão ser protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de funcionamento
normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou
por meio eletrônico.
5.5. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
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6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO devidamente
ordenados e numerados, serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os
quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Cotegipe
Pregão Presencial: 006/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTEGIPE - BAHIA.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
- ENVELOPE Nº 02  DOCUMENTAÇÃO
6.2. A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da
Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal ou
similar.
7 - PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, e os
documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes
requisitos:
7.1.1. em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante, rubricada
em todas as suas páginas, enumeradas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante
legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa,
salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.
7.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
7.1.3. preço unitário e total por item, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades
constantes do Termo de Referência, sendo que caso haja divergência entre o valor unitário e o
total será considerado o valor unitário, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será
considerado o valor por extenso;
7.1.4. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas diretas e
indiretas (combustível, manutenção dos veículos, salário dos motoristas e os respectivos encargos
sociais, impostos, taxas, seguros, lucro da empresa) e quaisquer outras que, direta ou
indiretamente impliquem ou venham a implicar no cumprimento da Proposta de Preços;
7.1.5. a proposta de preço deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante, para fins de pagamento (caso seja o vencedor).
7.1.6. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
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7.1.7. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço
completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos
da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços respectivos serem
prestados à Prefeitura Municipal de Cotegipe sem quaisquer ônus adicionais.
7.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste
Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.5. As propostas comerciais serão abertas pela Pregoeira, em ato público, no dia, horário e local
estabelecidos no preâmbulo deste Edital.
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio rubricarão
todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos
licitantes.
7.7. A aceitação da proposta será feita pelo menor valor por item, constante do anexo I  Termo
de Referência.
7.8. Serão desclassificadas as propostas que:
7.8.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos;
7.8.2. contiverem emendas, borrões ou rasuras;
8 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.1.2. Não serão aceitas Propostas de Preços que apresentarem preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie formalmente à parcela
ou à totalidade da remuneração;
8.1.3. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, sem alteração do
valor final da proposta, não ensejarão em desclassificação da Proposta comercial;
8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
8.3. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
8.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o
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máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos;
8.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Pregoeira selecionará todas as
propostas em condição de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.4.1. Nesse caso, será efetuado sorteio para definir a ordem de classificação das propostas para
formulação dos lances verbais.
8.4.1.2. Sempre que houver sorteio, este constará da ata de forma circunstanciada.
8.5. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja
compatível com o valor estimado pelo órgão, esta poderá ser aceita, devendo a Pregoeira
negociar, visando obter menor preço.
8.6. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a Pregoeira suspenderá o
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo de até 04 (quatro) dias, para o recebimento de
novas propostas.
DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.7. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes.
8.7.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor de cada item.
8.8. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
8.8.1. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço escrita e o valor estimado pelo setor competente;
8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado,
para efeito de ordenação das propostas.
8.10. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME),
microempreendedores individuais (MEI) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006.
8.11. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) prestados por empresas brasileiras;
b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
8.11.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
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8.12. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, a Pregoeira poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.13. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, a
Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.14. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.15. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições de habilitação.
9.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira poderá verificar o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.2. A consulta aos cadastros deverá ser realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.4. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.
9.2. No Envelope nº 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo representante
legal, no qual constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
9.2.1. Habilitação Jurídica:
a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável (is) Legal da empresa;
b) Em se tratando de microempreendedor individual  MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual  CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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c) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada;
d) Cópia autenticada do ato constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores. Apresentar em cópia autenticada:
d.1). Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, sempre em cópias autenticadas;
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício. Apresentar em cópia autenticada;
f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio  DNRC;
g) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
9.2.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio ou sede da
empresa;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
e)

Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
h)
Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente ao TCU - Inidôneos Licitantes Inidôneos; CNJ - CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal de Transparência - CEIS - Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, através
do site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), conforme artigos 22 e 23 da Lei Federal nº
12.846/13(Lei anticorrupção).
i)
Alvará de fiscalização, em plena validade, fornecido pelo Serviço de Vigilância Sanitária
da Secretaria de Saúde do Estado ou da Prefeitura Municipal da Sede do Licitante, vez que, o
presente Edital refere-se à compra de produtos alimentícios.
j)

Alvará de funcionamento em vigor.

9.2.2.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;
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9.2.2.2. Por se tratar de ME, EPP e MEI, as licitantes deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de ser inabilitado.
9.2.3. Qualificação Econômica Financeira:
a). As licitantes na condição de ME, EPP e demais empresas deverão apresentar Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios. Para empresa constituída há menos de um ano será aceita a
substituição por Balancetes de Verificação referentes aos dois últimos meses anteriores à data de
abertura dos envelopes.
a.1). O Balanço Patrimonial deverá ser transcrito no Livro Diário, acompanhado de seus
respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos.
a.2). Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Grau de Endividamento), devidamente assinada pelo representante da empresa e
pelo contador, apurados por meios das seguintes fórmulas:
a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.
Ativo Total
OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
¾ Compras e Serviços:
x ILG maior ou igual a 0,8;
x ILC maior ou igual a 0,8;
x GEG menor ou igual a 0,5.
OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas
que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites
estabelecidos.
b). Todas as licitantes deverão apresentar Certidão Negativa de Falência ou
Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da Sede da
Pessoa Jurídica, nos ultimos 30 (trinta) dias anteriores à data da apresentação das propostas.
9.2.4 Qualificação Técnica:
a) Todas as licitantes deverão comprovar aptidão para o fornecimento dos produtos em
características compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público, acompanhado de cópia de contratos ou notas
fiscais que comprovem o referido fornecimento;
b) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei
8.666/93.
9.2.5. Documentos complementares:
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a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo no Anexo VI;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo
no Anexo VII;
c) Declaração de Inexistência de Servidor Público, conforme modelo no Anexo VIII.
9.3. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte;
9.4. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julgamento
da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
9.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma;
9.7. No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
9.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.8.1. O licitante, seja Microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno
porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lheá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for
comunicado da irregularidade existente, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme § 1º do art. 43 da Lei
Complementar 123/2006.
9.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação
ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
9.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal
para a abertura da fase recursal.
9.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação, assegurando-se à microempresas e empresas de pequeno porte em situação
de empate o exercício do direito de preferência.
9.9. A Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as
propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da
documentação exigida para habilitação; as manifestações dos recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes, devendo ser assinada por todos os presentes.
9.10. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou
cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Cotegipe.
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9.10.1. Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, será
necessário o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação até o dia 26/04/2022, munido
de originais e cópias.
9.10.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de
apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do
Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.
10 - ADJUDICAÇÃO
10.1. Caso não haja manifestação de recurso, o objeto da presente licitação será adjudicado ao
licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital e seus Anexos for declarado
vencedor pela Pregoeira, sendo os veículos apresentados devidamente aprovados para execução
dos serviços.
11  DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues em Cotegipe/BA - Bahia,
em depósito indicado pela Secretaria Municipal de Administração de Cotegipe/BA.
11.2. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte.
11.3. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho, bem
como da Autorização de fornecimento à contratada;
11.4. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
11.5. O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto, é de 02 (dois) dias consecutivos a contar
da data do recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento;
11.6. O não atendimento do prazo fixado do item 6.5 poderá implicar na aplicação das sanções
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;
11.7. Os produtos deverão ter no ato da entrega, prazo mínimo de validade especificado pelo
fabricante;
11.8. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo Único deste Termo;
11.9. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as
especificações do objeto, deverá a Secretaria Municipal de Administração rejeitá-lo, integralmente
ou em parte, obrigando-se a contratada a providenciar a substituição do produto não aceito, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.
11.10. Os produtos recusados pela contratante deverão (ao) ser substituído (s), automaticamente,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação, correndo por conta
do fornecedor as despesas de devolução dos produtos recusados.
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
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12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta
apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e,
especialmente:
12.1.1. fornecer os produtos rigorosamente nas especificações e prazos constantes no ANEXO I,
parte integrante e indissociável deste Edital;
12.1.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta licitação;
12.1.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, sem prévia autorização da
Prefeitura de Cotegipe;
12.1.4. comunicar à Prefeitura Municipal de Cotegipe os eventuais casos fortuitos e de força
maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
13  DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1. A prestação do serviço do objeto da presente licitação será formalizada mediante Termo de
Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no ANEXO V, devendo ser
observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá
prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.3. A Prefeitura Municipal de Cotegipe BA, providenciará por sua conta, a publicação do
extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.
13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação da Prefeitura Municipal de Cotegipe, para assinatura do contrato, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
14.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
14.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
14.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
14.1.4. fizer declaração falsa; ou
14.1.5. cometer fraude fiscal.
14.2. Demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
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14.3. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
14.4. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

15 - RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediatas dos autos.
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
15.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de
ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
16.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Cotegipe
providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil
subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.
16.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a
finalidade e a segurança do contrato a ser firmado.
16.4. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
16.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes,
as quais serão assinadas pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados
presentes.
16.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
16.8. A Pregoeira e/ou a Prefeita Municipal se reserva ao direito de promover qualquer diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
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16.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Cotegipe.
16.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Prefeitura
Municipal de Cotegipe tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
16.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação.
16.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira e sua Equipe de
Apoio.
16.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser
dirimidas pela Pregoeira, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no
subitem 5.5 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, cujo telefone
para contato é o de n.º (77) 3621-2424.
16.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos
os interessados.
16.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
16.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Credencial;
Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação.
Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;
Anexo V - Minuta de Contrato.
Anexo VI - Modelo de declaração de Fatos Impeditivos
Anexo VII Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da CF
Anexo VIII - Modelo de declaração de Inexistência de Servidor Público;
Anexo IX  Modelo de declaração de Tratamento Diferenciado
17.17. O foro da Comarca de Cotegipe- BA será o único competente para dirimir e julgar todas e
quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa vir a ser.
Cotegipe - BA, 14 de abril de 2022.
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022
1 - OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE
MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE COTEGIPE - BAHIA.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1. A presente solicitação se dá pela necessidade de aquisição de material de expediente e
escritório necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as
demandas da Prefeitura Municipal de das demais secretarias, visando manter o pleno
funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais. Atendendo dessa
forma o princípio da Eficiência, da legalidade como também da finalidade Pública, pelo período de
01 (um) ano
3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
3.1. As despesas com a contratação para a execução dos serviços licitados correrão à conta da
seguinte programação orçamentária:
UNIDADE: 02.08.001 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
ATIVIDADE: 08.244.004.2065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  IGD
ATIVIDADE: 08.244.004.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS / PBT
ATIVIDADE: 08.244.004.2085 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBV II - CRAS FEAS / ESTADO
ATIVIDADE: 08.244.004.2090 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROG.PRIMEIRA
INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 28- FEAS - ESTADO
FONTE: 29  Transf. Fundo Nac Assit Social  FNAS
UNIDADE: 02.06.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.003.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%
ATIVIDADE: 12.365.003.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE: 27.392.003.2041 GESTÃO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E
RELIGIOSAS
ATIVIDADE: 13.392.003.2088 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA - ( FCBA )
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 01 - Rec. de Impostos e de Trans. de Impostos  Educação 25%
FONTE: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA
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UNIDADE: 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FMS
ATIVIDADE: 10.304.002.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E
PROMOÇÃO DA SAÚDE  PFVPS
ATIVIDADE: 10.301.002.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS
ATIVIDADE: 10.301.002.2052 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
ATIVIDADE: 10.302.002.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU
ATIVIDADE: 10.301.002.2060 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 02  Rec. de Impostos e de Trans. de Impostos - Saúde 15%
FONTE: 14  Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS
UNIDADE: 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE: 04.122.008.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.02.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATIVIDADE: 04.121.008.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E SERV PÚBLICO
ATIVIDADE: 15.452.005.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.09.000 SEC. AGRIC. MEIO AMB., TURISMO DESENV. SUSTENTÁVEL
ATIVIDADE: 18.541.007.2076 GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.10.000 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DA PRODUÇÃO E DES. RURAL
ATIVIDADE: 20.606.006.2079 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
4 - PAGAMENTO.
4.1. Os pagamentos pelos fornecimentos serão efetuados mensalmente, de acordo com a
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização do Município de Cotegipe
(BA) formalmente designada, acompanhada da relação dos beneficiários, referente ao mês de
competência.
4.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;
4.3. O pagamento referente a cada faturamento será liberado mediante comprovação, pela
contratada, da sua regularidade Fiscal e Trabalhista.
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4.4. As faturas serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão
estar isentas de erro ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas ao futuro
contratado para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;
4.5. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada
consoante aos pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do que dispõe o Artigo 65,
 
            !"
5 - PRAZO DO CONTRATO.
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
presente contrato, a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6 - DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues em Cotegipe/BA - Bahia, em
depósito indicado pela Secretaria Municipal de Administração de Cotegipe/BA.
6.2. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte.
6.3. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da nota de empenho, bem
como da Autorização de fornecimento à contratada;
6.4. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
6.5. O prazo para entrega do (s) PRODUTO (s) objeto, é de 02 (dois) dias consecutivos a contar
da data do recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento;
6.6. O não atendimento do prazo fixado do item 6.5 poderá implicar na aplicação das sanções
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93;
6.7. Os produtos deverão ter no ato da entrega, prazo mínimo de validade especificado pelo
fabricante;
6.8. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas no Anexo Único deste Termo;
6.9. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendem as especificações
do objeto, deverá a Secretaria Municipal de Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte,
obrigando-se a contratada a providenciar a substituição do produto não aceito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias corridos.
6.10. Os produtos recusados pela contratante deverão (ao) ser substituído (s), automaticamente,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação, correndo por conta
do fornecedor as despesas de devolução dos produtos recusados.

7 - OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
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7.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta
apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e,
especialmente:
7.1.1. fornecer os produtos rigorosamente nas especificações e prazos constantes no ANEXO I,
parte integrante e indissociável deste Edital;
7.1.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta licitação;
7.1.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, sem prévia autorização da
Prefeitura de Cotegipe;
7.1.4. comunicar à Prefeitura Municipal de Cotegipe os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para
a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência,
sob pena de não serem considerados.
8  DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A prestação do serviço do objeto da presente licitação será formalizada mediante Termo de
Contrato a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no ANEXO V, devendo ser
observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá prazo
de vigência de 12 (doze) meses.
8.3. A Prefeitura Municipal de Cotegipe BA, providenciará por sua conta, a publicação do extrato
do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.
8.4. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação da Prefeitura Municipal de Cotegipe, para assinatura do contrato, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

9 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
9.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
9.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
9.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
9.1.4. fizer declaração falsa; ou
9.1.5. cometer fraude fiscal.
9.2. Demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
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9.3. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
9.4. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

10 - RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediatas dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.
10.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de
ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
11.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Cotegipe
providenciará a publicação no seu quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil
subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.
11.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a
finalidade e a segurança do contrato a ser firmado.
11.4. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
11.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes,
as quais serão assinadas pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados
presentes.
11.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
11.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
60 - Ano - Nº 1770

Cotegipe

11.8. A Pregoeira e/ou a Prefeita Municipal se reserva ao direito de promover qualquer diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
11.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de Cotegipe.
11.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Prefeitura
Municipal de Cotegipe tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
11.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação.
11.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira e sua Equipe de
Apoio.
11.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser
dirimidas pela Pregoeira, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no
subitem 5.5 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação.
11.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos
os interessados.
11.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
11.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Credencial;
Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação.
Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;
Anexo V - Minuta de Contrato.
Anexo VI - Modelo de declaração de Fatos Impeditivos
Anexo VII Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da CF
Anexo VIII - Modelo de declaração de Inexistência de Servidor Público;
Anexo IX  Modelo de declaração de Tratamento Diferenciado
11.17. O foro da Comarca de Cotegipe- BA será o único competente para dirimir e julgar todas e
quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa vir a ser.
JOÃO DA CRUZ ALVES DE JESUS
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA
TABELA DE LINHAS E QUANTITATIVOS
LOTE 01  TECIDOO NÃO TECIDO (TNT)

ITEM
1
2
3
4
5

DESCRIÇÃO
Tnt - Tnt, 100% Polipropileno, Gramatura
40G/M2, Rolo Com 1,4x50m, Cor Verde
Tnt - Tnt, 100% Polipropileno, Gramatura
40G/M2, Rolo Com 1,4x50m, Cor Vermelho
Tnt - Tnt, 100% Polipropileno, Gramatura
40G/M2, Rolo Com 1,4x50m, Cor azul
Tnt - Tnt, 100% Polipropileno, Gramatura
40G/M2, Rolo Com 1,4x50m, Cor Branco
Tnt - Tnt, 100% Polipropileno, Gramatura
40G/M2, Rolo Com 1,4x50m, Cor Amarelo

QUANT.

UNID.

30

ROLOS

30

ROLOS

30

ROLOS

30

ROLOS

30

ROLOS

V. UNIT

V. TOTAL

LOTE 02  PAPELARIA DIVERSOS

ITEM
DESCRIÇÃO
1
papel cartão  pacote com 100 unidades
2
papel cartolina  pacote com 20 unidades
papel madeirakraft, material celulose vegetal, largura
120 cm, cor parda, aplicação embalagens,
3
apresentação bobina com 200 metros
papel ofício a4 75 g  caixa com 10 resma de 500
4
folhas
5
papel vergê a4 ( cores variadas) com 50 unidades
6
agenda espiral capa dura para escritório
livro de ponto, quantidade folhas 100, tipo capa dura,
cor capa preta, comprimento 320 mm, largura 220
mm, material papel alcalino, características
7
adicionais folhas pautadas e numeradas, 31 pautas
por página, gramatura 63 g/ m2
livro protocolo - medindo 157,00x215,00mm,capa
dura,contendo
100
folhas,de
papel
off8
set,56g/m2,azul
livro ata, material papel sulfite, quantidade folhas 100
un, comprimento 220 mm, largura 330 mm,
9
características adicionais vertical, capa dura, folhas
brancas pautadas e nu m
livro ata, material papel cartão, quantidade folhas 200
10
un, comprimento 330 mm, largura 220 mm,
características adicionais ata com folhas numeradas
caderno, material celulose vegetal, material capa
dura, quantidade folhas96 fl, comprimento 210 mm,
11
largura 148 mm, características adicionais folhas
pautadas, brochura, costurado ¼
12
envelope tamanho grande
13
envelope tamanho médio

QUANT.
20
100
150

UNID.
PACOTE
PACOTE
ROLOS

1000

CAIXA

100
100

PACOTE
UNIDADES

300

UNIDADES

300

UNIDADES

500

UNIDADES

500

UNIDADES

300

UNIDADES

10000
6000

UNIDADES
UNIDADES
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LOTE 03  MATERIAL DIVERSO

ITEM
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13

DESCRIÇÃO
ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA
PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA
ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO,
TAMANHO Nº 3 COR VARIADA
CAIXA PARA ARQUIVO MATERIAL PLÁSTICO
POLIONDA CORES VARIADAS LARGURA 350
MM , ALTURA 250 MM ESPESSURA 130 MM,
APLICAÇÃO ARQUIVO MORTO.
APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL
BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO,
COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM,
ALTURA
10
CM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO
PARA 2 PINCÉIS
APONTADOR LÁPIS REDONDO SIMPLES,
POTE COM 100 UNIDADES APONTADOR
LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR,
TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 1
ADICIONAIS
FORMATO
ARREDONDADO.
CAIXA COM 24UN
APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO
ESCOLAR,
TAMANHO
PEQUENO,
QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL,
MODELO RETANGULAR, CAIXA COM 100UN .
BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8
UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR
BRANCA 200G
BARBANTE DE ALGODÃO ROLO COM 400 G
BARBANTE DE ALGODÃO ROLO COM 600 G
BLOCO AUTO ADESIVO, 7,6 X 7,6 CM,
PACOTE COM 01 BLOCO DE 100 FLS
BLOCO AUTO ADESIVO, TAMANHO 3,8 X 5,0
CM, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FLS
CADA
BORRACHA
APAGADORA
ESCRITA
BORRACHA
APAGADORA
ESCRITA
MATERIAL: LATEX , COMPRIMENTO: 25 MM,
LARGURA: 35 MM, ALTURA: 8 MM, COR:
BRANCA(CAIXA COM 40)
BORRACHA
APAGADORA
ESCRITA
BORRACHA BICOLOR PARA LAPIS E TINTA,
CAIXA COM 40 UNIDADES.
CAIXA DE GRAFITE, CONTENDO GRAFITES
Nº 0,5MM

QUANT.

UNID.

200

UNIDADE

1000

UNIDADE

100

UNIDADE

200

CAIXA

30

CAIXA

50

ROLO

50
50

ROLO
ROLO

2000

PACOTE

3000

PACOTE

100

CAIXAS

100

CAIXAS

200

UNIDADE

V. UNIT
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CAIXA DE GRAFITE, CONTENDO GRAFITES
Nº 0,7MM
CANETA DESTACA TEXTO  COR AMARELA,
CAIXA COM 12 UNIDADES
CANETA DESTACA TEXTO  COR VERDE,
CAIXA COM 12 UNIDADES
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA
MEDIA (1.0 MM), CAIXA COM 50 UNIDADES
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, PONTA
MEDIA (1.0 MM), CAIXA COM 50 UNIDADES
CANETA ESFEROGRÁFICA VERDE, PONTA
MEDIA (1.0 MM), CAIXA COM 50 UNIDADES
CANETA
ESFEROGRÁFICA
VERMELHA,
PONTA MEDIA (1.0 MM), CAIXA COM 50
UNIDADES
CLIPS
GALVANIZADO
Nº
1/0
PARA
ESCRITÓRIO, CAIXA COM 100 UNIDADES
CLIPS
GALVANIZADO
Nº
2/0
PARA
ESCRITÓRIO, CAIXA COM 100 UNIDADES
CLIPS
GALVANIZADO
Nº
3/0
PARA
ESCRITÓRIO, CAIXA COM 100 UNIDADES
CLIPS
GALVANIZADO
Nº
8-0
PARA
ESCRITÓRIO, CAIXA COM 25 UNIDADES

200

UNIDADE

200

CAIXA

120

CAIXA

360

CAIXA

300

CAIXA

250

CAIXA

200

CAIXA

3000

CAIXA

3000

CAIXA.

3000

CAIXA

3000

CAIXA

25

COLA BRANCA 1000 G

100

UNIDADE

26

COLA BRANCA 90 G

100

UNIDADE

27

COLA PARA ISOPOR 90 G
BASTÃO PLÁSTICO - BASTAO COLA QUENTE
FINA TRANSPARENTE PCTE 1 KG
BASTÃO PLÁSTICO - BASTAO COLA QUENTE
GROSSO TRANSPARENTE PCTE 1 KG
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA
MOLHA-DEDOS MATERIAL BASE: PLÁSTICO,
MATERIAL TAMPA: PLÁSTICO , TAMANHO: 12
, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO
CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA ,
MATERIAL CARGA: CREME ATÓXICO
ELÁSTICO PROCESSO - ELÁSTICO LÁTEX Nº
18, AMARELO, PACOTE COM 1 KG.
EMBORRACHADO  E.V.A.  CORES
VARIADAS
ESTILETE ESTREITO, LÂMINA 9MM, COM
TRAVA AUTOMÁTICA
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPOS ESPÁTULA
FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA
FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO;
MEDIDAS:
12MM
X
30M;
COR:
TRANSPARENTE

100

UNIDADE

240

UNIDADE

120

UNIDADE

100

UNIDADE

50

UNIDADE

100

PACOTE

100

FOLHA

100

UNIDADE

300

UNIDADE

6000

UNIDADES

1500

UNIDADES

28
29
30

31

32
33
34
35
36

37

FITA
ADESIVA
EMPACOTADORA
TRANSPARENTE  45 MM X 45 M
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38

39

40

41

42

43

44
45
46
47

48

49

Cotegipe

FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO
DUPLA
FACE,
LARGURA
12
MM,
COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO MULTIUSO
GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO
PROFISSIONAL,
CAPACIDADE
100
FL,
TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE DE
PROFUNDIDADE/BASE EMBORRACHADA
GRAMPEADOR METALICO CAP. MINIMA 40
FLS. 75 GR/M². APOIO EMBORRACHADO E
CORPO EM AÇO ESCOVADO. DEPÓSITO
COM FACE DE SEGURANÇA. BOTÃO DE
ACIONAMENTO
DO
TRILHO.
UTILIZA
GRAMPOS 23/6 E 26/6 PARA ATÉ 20 FOLHAS
E 23/8 E 24/8 PARA ATÉ 40 FOLHAS
GRAMPEADOR PEQUENO, EM AÇO, APOIO
EMBORRACHADO, COM CAPACIDADE PARA
GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS. QUE UTILIZE
GRAMPOS, 24/6 E 26/6:
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6  CAIXA
COM 5.000 UNIDADES GALVANIZADO
GRAMPO
PARA
GRAMPEADOR
23/13,
GALVANIZADO,
PERFURAÇÃO
DE
100
FOLHAS DE 75 GRAMAS, COM 5000
UNIDADES
LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR
DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TAMANHO GRANDE COM 12 CORES
LÁPIS DE COR TAMANHO P  CAIXA COM 12
UNIDADES
LÁPIS PRETO Nº. 02 CAIXA COM 144
UNIDADES
LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO
CARGA 0,5 MM, CORES VARIADAS.
LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO
CARGA
0,7
MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
BORRACHA,
SISTEMA
AMORTECEDOR
ANTIQUEBRA
GRAFITE,CORES VARIADAS.
MASSA DE MODELAR GRANDE (CAIXA COM
12
UNIDADES);
CORES
VARIADAS;
ANTIALÉRGICA; ATÓXICA; NÃO OLEOSA E
FLEXÍVEL; DE 1ª QUALIDADE; COMPOSTA
BASICAMENTE DE ÁGUA, CARBOIDRATO DE
CEREAIS, SAL, CORANTE E ESSÊNCIA;
EMBALAGEM COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO
DE 120G.

300

UNIDADE

120

UNIDADE

120

UNIDADE

60

UNIDADE

1000

CAIXA

1000

CAIXA

700

CAIXA

300

CAIXA

200

CAIXA

500

UNIDADE

500

UNIDADE

100

CAIXAS

50

PASTA REGISTRADORA ARQUIVO A-Z 
CAIXA COM 20 UNIDADES

500

CAIXA

51

PASTA
SUSPENSA
PARA
ARQUIVO,
COMPLETA, CAIXA COM 50 UNIDADE

70

CAIXA
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52

PINCEL ATÔMICO TIPO FINO  CAIXA COM 12
UNIDADES (CORES VARIADAS)

40

CAIXA

53

PINCEL ATÔMICO TIPO GROSSO  CAIXA
COM 12 UNIDADES (CORES VARIADAS)

40

CAIXA

54

PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 12

40

UNIDADE

55

PINCEL ESCOLAR CHATO Nº. 8

40

UNIDADE

56

PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº. 12

40

UNIDADE

57

PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº. 2

40

UNIDADE

58

PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº. 8

40

UNIDADE

59

PINCEL
PARA
RECARREGÁVEL

200

UNIDADE

60

PLACA ISOPOR 15 MM

100

UNIDADE

61

PLACA ISOPOR 20 MM

100

UNIDADE

62

PORTA LÁPIS/ CLIPS/ LEMBRETE EM
POLIESTIRENO, DIMENSÕES MÍNIMAS 228 X
65 X 90

100

UNIDADE

63

PRANCHETA DURATEX, FORMATO OFICIO,
COM PRENDEDOR METÁLICO.

200

UNIDADE

64

REABASTECEDOR P/ PINCEL
CORES VARIADAS C/ 20 ML.

100

UNIDADE

500

UNIDADE

500

UNIDADE

100

UNIDADE

65
66

67

QUADRO

BRANCO

ATÔMICO,

RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM
TESOURA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ,
COMPRIMENTO: 15 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: TIPO ESCOLAR COM PONTA
ARREDONDADA
TESOURA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ,
COMPRIMENTO: 21 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: CABO ANATÔMICO , MATERIAL
CABO: POLIPROPILENO

68

TINTA GUACHE DE 15 ML CAIXA COM 06
UNIDADES  CORES VARIADAS

200

CAIXA

69

TINTA GUACHE
VARIADAS

50

UNIDADE

70

TINTA P/ CARIMBO DE 42 ML  CORES
VARIADAS

100

UNIDADE

71

TINTA PARA TECIDO DE 250 ML  CORES
VARIADAS

150

UNIDADE

72

PASTA
CLASSIFICADOR,
ELÁSTICO.

300

UNIDADE

73

CALCULADORA
ELETRÔNICA,
NÚMERO
DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES
BÁSICAS),FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA AA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR LCD

20

UNIDADE

DE

250

ML



OFICIO

CORES

COM
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COM
INCLINAÇÃO,
PORCENTAGEM E

74

75

76

CÁLCULO

DE

PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL,
TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30
FL,
FUNCIONAMENTO
MANUAL,
ADICIONAIS
COM
CARACTERÍSTICAS
MARGINADOR E APARADOR, QUANTIDADE
FUROS 2 UN
CLIPE,
TRATAMENTO
SUPERFICIAL
GALVANIZADO, TAMANHO 6/0, COM 50UN
MATERIAL METAL, FORMATO TRANÇADO
TELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO
ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA
120 CM, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA

20

UNIDADE

200

UNIDADE

30

UNIDADE

77

PISTOLA COLA QUENTE 15 WATTS GRANDE
220V

20

UNIDADE

78

TELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO
ALGODÃO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA
40 CM, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA

30

UNIDADE

JOÃO DA CRUZ ALVES DE JESUSS
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cotegipe
Cotegipe/ BA

Sra. Pregoeira,

Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a)
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº
___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada,
quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos
os atos inerentes à referida licitação.

Atenciosamente,

Identificação e assinatura do outorgante

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cotegipe
Cotegipe/ BA

Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial
nº......................, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE, e sob as penas da
lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO IV
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO N° 006/2022
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Praça da Bandeira, s/n, Centro, Cotegipe - Bahia.
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão n.º 006/2022, estamos apresentando
proposta para contratação de pessoa jurídica no fornecimento parcelado de materiais de
expediente e papelaria para atender a demanda das diversas secretarias municipais deste
Município de Cotegipe, objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que:
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário
e global do(s) item(s), bem como total geral por extenso, assim a indicação das marcas dos
produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus
Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindose, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa
proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações
relacionados com esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;

Local e data
_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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CONTUNIAÇÃO DO ANEXO - IV
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO N°. 006/2022
01  IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME
DA
EMPRESA:___CNPJ/MF:____ENDEREÇO:______BAIRRO:
CIDADE/UF:_____CEP:___FONE: (
)______FAX: (
) ____NOME PARA
CONTATO:_____
02  DADOS BANCÁRIOS:____ Conta n.º: _____ Agencia n.º:______ Banco:_____________
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensal
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
05  PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha abaixo:

ITEM XXX
Item

Especificação

Marca

Quantidade

Preço unitário

VALOR GLOBAL DO ITEM (EM ALGARISMOS)

Local e data.

PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Razão Social:
Endereço Completo/Telefone:
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° XXX/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2022

O MUNICÍPIO DE COTEGIPE  Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público interno, localizada a Praça da
Bandeira, s/n  Centro  Cotegipe  BA, inscrita no CNPJ
sob nº. 13.654.892/0001-96, neste ato representada pelo
Chefe
do
Executivo
Municipal
a
Sra.
_________________, Brasileira, inscrito no CPF sob
nº_______________,
doravante
denominado
CONTRATANTE,
e,
do
outro
lado,
a
_______________________, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001__, estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício
_______, ______, ______, no Município de _________,
através de seu Sócio-Gerente, _________________,
portador de cédula de identidade no ______________
SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-se a
partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o
presente Contrato, decorrente da homologação da
licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º
006/2022, pelo Prefeito Municipal em ____/____/____;
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93
(com suas modificações), e às cláusulas contratuais
abaixo descritas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE - BAHIA, cuja descrição detalhada
bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial nº 006/2022.
Parágrafo único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA
constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº 006/2022, passam a fazer parte
integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, desde que observadas as disposições do art. 57, II e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93,
mediante Termo Aditivo.
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. A execução deste contrato, em regime de empreitada por preços unitários, compreende a
prestação dos serviços, pela CONTRATADA, em obediência ao Termo de Referência do Edital de
Licitação, Pregão Presencial nº 006/2022, e na forma abaixo especificada:
I - A manutenção dos veículos correrá por conta da CONTRATADA.
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II - O combustível será por conta da CONTRATADA;
III - os veículos serão requisitados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, ficando a
CONTRATADA na obrigatoriedade de atender essas solicitações no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
IV - Os veículos deverão ser apresentados com a respectiva documentação de porte obrigatório;
V - Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a
CONTRATADA fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas
característica e condições contratadas;
VI - Os veículos disponibilizados ao CONTRATANTE não poderão ser solicitados para a revisão
ou manutenção preventiva sem que sejam substituídos por outros veículos.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. São obrigações decorrentes do presente Contrato:
I - da CONTRATADA:
a) prestar os serviços na forma ajustada;
b) fornecer os veículos, combustíveis e peças de manutenção, necessários à prestação de todos
os serviços, conforme definido em edital;
c) manter os veículos locados e as instalações em perfeitas condições de funcionamento,
segurança e higiene;
d) cumprir e fazer com que o seu pessoal cumpra os procedimentos contidos no Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97);
e) obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias a prestação dos serviços;
f) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação;
g) respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor na Prefeitura Municipal de Cotegipe;
h) obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservâncias das mesmas;
i) facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas;
j) manter à frente dos serviços um representante credenciado por escrito, em tempo integral,
capaz de responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o
CONTRATANTE, inclusive com a manutenção de uma sede administrativa na cidade de Cotegipe;
k) acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATANTE, assinando os Boletins
de Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias;
l) elaborar e manter, um Livro de Ocorrências (LO), em formulário próprio da CONTRATADA, com
registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de todas as
ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela
Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE, e a segunda
para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da
CONTRATADA e pela Fiscalização do CONTRATANTE;
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m) reparar ou corrigir, no todo ou em parte, os serviços em que verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução;
n) responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
o) responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal
(Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial,
decorrentes da execução do presente contrato;
p) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
prestação dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora;
q) preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas
e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação;
r) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em
especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
s) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados;
t) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
u) A condução dos veículos será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, utilizando-se,
para tanto, de condutores devidamente habilitados para o exercício da função, que deverão
atender às seguintes condições:
a) ter idade superior a dezoito anos;
b) ter habilitação mínima na  D;
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os doze últimos meses;
d) estar devidamente fardado.
II - do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) fiscalizar a execução deste contrato; e
c) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
d) demais responsabilidades citadas no Edital e Termo de Referência do Pregão Presencial nº
006/2022.
Parágrafo único. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
5 - CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTO
5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços, objeto do presente
contrato, a importância anual estimada de R$__________ (__________________), fixada de
acordo com o Edital de licitação Pregão Presencial nº 006/2022.
5.2. Os pagamentos pelos serviços prestados serão efetuados mensalmente, de acordo com a
quilometragem efetivamente percorrida constante no Boletim de Medição, com base nos preços
unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização
do Município de Cotegipe (BA) formalmente designada, acompanhada da relação dos
beneficiários, referente ao mês de competência.
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5.3. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;
5.4. O pagamento referente a cada faturamento será liberado mediante comprovação, pela
contratada, da sua regularidade Fiscal e Trabalhista.
5.5. As faturas serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão
estar isentas de erro ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas ao futuro
contratado para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;
§ 1o. O valor total acima é meramente estimativo não implicando na obrigatoriedade de o
CONTRATANTE solicitar serviços até o referido valor.
§ 2o. Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA serão aqueles resultantes
da aplicação dos preços unitários, constantes da Planilha de Preços, sobre as quantidades de
serviços, que forem efetivamente prestados e aceitos pela Fiscalização.
§ 3o. A CONTRATADA declara que os preços propostos para a prestação dos serviços
contratados levaram em conta todos os custos, insumos, despesas e demais obrigações legais
para o cumprimento integral das disposições contratuais até o termo final do presente Contrato,
não cabendo, pois, quaisquer reivindicações a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que
título for.
§ 4o. Os custos referentes à mão-de-obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não
cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios
ocorridos no curso da contratação.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO
6.1. Os preços contratuais estão referidos ao mês de apresentação da proposta da
CONTRATADA e serão reajustados quando verificado desequilíbrio econômico-financeiro, que
inviabilize a continuidade da execução contratual.
§ Único. É de responsabilidade da CONTRATANTE realizar o cálculo dos reajustamentos,
expressando o seu resultado em planilha de composição de preços, para aferição da
incompatibilidade dos valores cobrados com a real necessidade da adequação.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Cotegipe, à conta da seguinte programação:
UNIDADE: 02.08.001 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
ATIVIDADE: 08.244.004.2065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  IGD
ATIVIDADE: 08.244.004.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS
ATIVIDADE: 08.244.004.2067 GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS / PBT
ATIVIDADE: 08.244.004.2085 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO - PBV II - CRAS FEAS / ESTADO
ATIVIDADE: 08.244.004.2090 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROG.PRIMEIRA
INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
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FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 28- FEAS - ESTADO
FONTE: 29  Transf. Fundo Nac Assit Social  FNAS
UNIDADE: 02.06.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.003.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%
ATIVIDADE: 12.365.003.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
ATIVIDADE: 27.392.003.2041 GESTÃO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, TRADICIONAIS E
RELIGIOSAS
ATIVIDADE: 13.392.003.2088 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA - ( FCBA )
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 01 - Rec. de Impostos e de Trans. de Impostos  Educação 25%
FONTE: 10 - FUNDO CULTURA - FCBA
UNIDADE: 02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  FMS
ATIVIDADE: 10.304.002.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E
PROMOÇÃO DA SAÚDE  PFVPS
ATIVIDADE: 10.301.002.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS
ATIVIDADE: 10.301.002.2052 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
ATIVIDADE: 10.302.002.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU
ATIVIDADE: 10.301.002.2060 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 02  Rec. de Impostos e de Trans. de Impostos - Saúde 15%
FONTE: 14  Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS
UNIDADE: 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE: 04.122.008.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.02.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATIVIDADE: 04.121.008.2004 GESTÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E SERV PÚBLICO
ATIVIDADE: 15.452.005.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.09.000 SEC. AGRIC. MEIO AMB., TURISMO DESENV. SUSTENTÁVEL
ATIVIDADE: 18.541.007.2076 GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE: 02.10.000 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. DA PRODUÇÃO E DES. RURAL
ATIVIDADE: 20.606.006.2079 GESTÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.01.00 Material de Consumo
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FONTE: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
8 - CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal nº
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá
haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei
Federal nº 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº
8.666/93.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento
das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 14 do Edital
Pregão Presencial nº 006/2022.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10 1. No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel
observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços
prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados pelo (a)
Servidor (a) _________________, Matrícula ____, lotado (a) na Secretaria Municipal de
Educação, designado (a) Gestor Operacional do referido contrato.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução
do contrato.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca
de Cotegipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.
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Cotegipe/BA,____ de______ de 2022.

MUNICÍPIO DE COTEGIPE
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

Testemunhas:

_____________________________
NOME:
CPF:

_____________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2022
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa) .................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, através do seu representante legal, o Sr. ................................., portador
do RG nº ..................... e CPF nº .............................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório
Pregão Presencial nº 006/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________
(nome, carimbo, e assinatura do responsável
legal da empresa).
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ANEXO VII  MODELO
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2022
Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022
MODALIDADE  PREGÃO PRESENCIAL
TIPO  MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________,
por intermédio de seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de
Identidade nº__________ e CPF nº_____________, DECLARA, para os devidos fins do
disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )

Não ( ) Cidade, ___ de ___________ de 2022

_______________________________
(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).
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ANEXO VIII  MODELO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO DA
EMPRESA

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários,
administradores, responsáveis técnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão
responsável pelo presente Pregão (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93).

Cotegipe,___ de ________de 2022.

_______________________________
(razão social da empresa)
(nome e CPF do responsável legal)
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A N E X O IX

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 006/2022

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06 e 147/2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º
da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição
de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º
da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a
não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86 .

_____de __________________ de 2022.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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/d>KWZ'K>dZNE/KEǑϬϬϴͬϮϬϮϮ
/EKKZ^/>EǑ͗ϵϯϮϵϲϳ
;WƌŽĐĞƐƐŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŶΣϬϰϯͬϮϬϮϮͿ



/Ͳd,KZZ/KZ>/K

Z/DEdK^WZKWK^d^WZK^͗
ϭϱĂϮϳͬϬϰͬϮϬϮϮ^Ϭϴ͗ϬϬ,KZ^͖
ZdhZ^WZKWK^d^WZK^͗ 

ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϮ^Ϭϳ͗ϬϬ,KZ^͖
/E1/K^^^K/^Whd͗ 


ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϮ^Ϭϴ͗ϬϬ,KZ^͖

//ͲEZK>dZNE/K

K WƌĞŐĆŽ ůĞƚƌƀŶŝĐŽ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵ ƐĞƐƐĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ŽŶͲůŝŶĞ͕ ĐŽŶĚƵǌŝĚŽ ƉŽƌ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ƉƷďůŝĐŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂWZ'K/Z͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽʹ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝĐŝƚĂĐŽĞƐͲĞ͘ĐŽŵ͘ďƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ĚŽƐŝƚĞĚŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů^͕ͬŐĞƐƚŽƌĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘

///Ͳ>K>EdZ'K^Es>KW^͗

EĂ ^ĂůĂ ĚĞ >ŝĐŝƚĂĕƁĞƐ͕ ŶŽ WƌĠĚŝŽ ĚĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ WƌĂĕĂ ĚĂ ĂŶĚĞŝƌĂ͕ ^ͬE͕ ĞŶƚƌŽ ʹ ŽƚĞŐŝƉĞͬ͘ ͲD/>͗
ůŝĐŝƚĂĐĂŽĐŽƚĞŐŝƉĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

/sʹEyK^͗

ŶĞǆŽ/ʹdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͖ŶĞǆŽ//ͲDŽĚĞůŽĚĞWƌŽƉŽƐƚĂĚĞWƌĞĕŽƐ͖ŶĞǆŽ///ʹĞĐůĂƌĂĕĆŽjŶŝĐĂ͖ŶĞǆŽ/sͲDŝŶƵƚĂĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͘
dŽĚĂƐĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĞƚĞŵƉŽŶŽĞĚŝƚĂů͕ŶŽĂǀŝƐŽĞĚƵƌĂŶƚĞĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŽďƐĞƌǀĂƌĆŽŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŽ,KZZ/K,/Ğ
ƐĞƌĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĞŶĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂĂŽĐĞƌƚĂŵĞ͘
KDhE/1W/KKd'/W͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂKD/^^KWZDEEd>//dKͲKW>͕ĚĞƐŝŐŶĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϬϬϰͬϮϬϮϮ͕ƐĞĚŝĂĚĂ
ăWƌĂĕĂĚĂĂŶĚĞŝƌĂ͕^ͬE͕ĞŶƚƌŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĄůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞWZ'K͕ŶĂĨŽƌŵĂ>dZNE/͕ĐŽŵĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽŵĞŶŽƌ
ƉƌĞĕŽ ƉŽƌ ůŽƚĞ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϭϬ͘ϱϮϬ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ũƵůŚŽ ĚĞ ϮϬϬϮ͕ ĚŽ ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϭϬ͘ϬϮϰ͕ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĚĂ >Ğŝ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŶΣ ϭϮϯ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϲ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚŽͲƐĞ͕ ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ă >Ğŝ ŶǑ ϴ͘ϲϲϲ͕ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϭϵϵϯ͕ Ğ ĂƐ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂů͘
ϭ͘ KK:dK
ϭ͘

KŽďũĞƚŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞůŝĐŝƚĂĕĆŽĠĂĞƐĐŽůŚĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŵĂŝƐǀĂŶƚĂũŽƐĂƉĂƌĂĂKEdZdKW^^K:hZ1/WZK
&KZE/DEdKWZ>K ,KZd/&Zhd/'ZE:/ZK^WZKDWKZKZW/KDZE^K>Z ^Z
/^dZ/h1E^^K>^ZDhE//W>hK^dDhE/1W/KKd'/WͲ,/ĂƚĞŶĚĞŶĚŽĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽ&ƵŶĚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽʹ&D͕ĚĞƐƚĞŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞKd'/W͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞƐĞ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂůĞƐĞƵƐĂŶĞǆŽƐ͘

Ϯ͘

ůŝĐŝƚĂĕĆŽƚĞƌĄĚŽŝƐůŽƚĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƚĂďĞůĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĨĂĐƵůƚĂŶĚŽͲƐĞĂŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ĞŵƋƵĂŶƚŽƐůŽƚĞƐĚĞƐĞũĂƌĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĞƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘

ϯ͘

KĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚŽƐĞƌĄŽŵĞŶŽƌƉƌĞĕŽĚŽůŽƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂůĞƐĞƵƐŶĞǆŽƐ
ƋƵĂŶƚŽăƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽŽďũĞƚŽ͘

Ϯ͘ K^ZhZ^K^KZDEdZ/K^
ϭ͘ ƐĚĞƐƉĞƐĂƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽĞƐƚĆŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐĞŵZĞĐƵƌƐŽĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĨŽŶƚĞƐ͗



hE/͗ϬϮ͘Ϭϲ͘ϬϬϬ&hEKDhE//W>hK
d/s/ϭϮ͘ϯϬϲ͘ϬϬϯ͘ϮϬϯϬ'ZE/DEdK^O^KWE
d/s/ϭϮ͘ϯϲϭ͘ϬϬϯ͘ϮϬϯϱ'^dK^O^K^>Z/KͲhKͲ;Y^Ϳ
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>DEdK͗ϯ͘ϯ͘ϵ͘Ϭ͘ϯϬ͘Ϭϭ͘ϬϬDĂƚĞƌŝĂůĚĞŽŶƐƵŵŽ
&KEd͗ϬϬͲZhZ^K^KZ/EZ/K^
&KEd͗ϬϰͲŽŶƚƌŝďWƌŽŐŶƐ&ƵŶĚͲ^ĂůĄƌŝŽĚƵĐĂĕĆŽ
&KEd͗ϭϱͲdƌĂŶƐĨZĞĐ&ƵŶĚŽEĂĐĚƵĐͲ&E




ϯ͘KZE/DEdK

ϯ͘ϭŽŵŽĐŽŶĚŝĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƉƌĞŐĆŽƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽ
ƵƐƵĄƌŝŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů͘

ϯ͘ϮKĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƌͲƐĞͲĄĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐŚĂǀĞĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞƐĞŶŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĞƐĞƌĄƉĞƐƐŽĂůĞŝŶƚƌĂŶƐĨĞƌşǀĞů
ƉĂƌĂ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ ƉƌĂƚŝĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ƐƵĂƐ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ŝŵƉůŝĐĂŶĚŽĞŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞůĞŐĂůĞĂƉƌĞƐƵŶĕĆŽĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐ
ĂŽWƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ϯ͘ϯYƵĂŝƐƋƵĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞŽƐŝƐƚĞŵĂ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐͲĞĚĞǀĞŵƐĞƌŽďƚŝĚŽƐ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ũƵŶƚŽĂŽĂŶĐŽĚŽ
ƌĂƐŝů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐƚĞůĞĨŽŶĞƐϯϬϬϯϬϱϬϬͲ^ƵƉŽƌƚĞdĠĐŶŝĐŽŽƵϬϴϬϬͲϳϴϱϲϳϴͲZĞƐƉŽŶĚĞ͘
ϰ͘KE/O^WZd//WK

ϰ͘ϭWŽĚĞƌĆŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐĐƵũŽƌĂŵŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞƐƚĞũĂĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞWƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘

ϰ͘Ϯ^ĞƌĄǀĞĚĂĚĂĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞůŝĐŝƚĂŶƚĞƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͗

ϰ͘Ϯ͘ϭĞĐůĂƌĂĚĂƐŝŶŝĚƀŶĞĂƐƉŽƌĂƚŽĚŽWŽĚĞƌWƷďůŝĐŽ͖

ϰ͘Ϯ͘ϮƐƚŝǀĞƌĞŵĐŽŵĨĂůġŶĐŝĂĚĞĐƌĞƚĂĚĂ͖

ϰ͘Ϯ͘ϯƐƚŝǀĞƌĞŵŝŵƉĞĚŝĚĂƐĚĞůŝĐŝƚĂƌŽƵĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽŵĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞKd'/W͖

ϰ͘Ϯ͘ϰZĞƵŶŝĚĂƐĞŵĐŽŶƐſƌĐŝŽ͘
ϰ͘Ϯ͘ϱƐƚĞũĂŵĐƵŵƉƌŝŶĚŽƉĞŶĂůŝĚĂĚĞŝŵƉŽƐƚĂƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌſƌŐĆŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͕ŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƚ͘ϴϴ
ĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͖
ϰ͘Ϯ͘ϲŶƋƵĂĚƌĂĚŽƐŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/͕//Ğ///ĚŽĂƌƚ͘ϵǑĚĂ>Ğŝ&ĞĚĞƌĂůŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͖
ϰ͘Ϯ͘ϳ dĞŶŚĂŵ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ ŽƵ ŵĞŵďƌŽ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŵĞƐŵŽ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ ĐŽŵŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕
ĚĞƚĞŶƚŽƌĚĞŵĂŝƐĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůĐŽŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŽƵƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƚĠĐŶŝĐŽ͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŽĂƌƚ͘
ϵǑĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͘
ϱ͘ WZ^EdKWZKWK^dK^KhDEdK^,/>/dK
ϱ͘ϭ͘ KƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĆŽ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞ ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ
ĞǆŝŐŝĚŽƐŶŽĞĚŝƚĂů͕ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽŽĨĞƌƚĂĚŽĞŽƉƌĞĕŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĞŽŚŽƌĄƌŝŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂ
ĚĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ƋƵĂŶĚŽ͕ĞŶƚĆŽ͕ĞŶĐĞƌƌĂƌͲƐĞͲĄĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂĞƚĂƉĂĚĞĞŶǀŝŽĚĞƐƐĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
ϱ͘Ϯ͘ KĞŶǀŝŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚŽƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂů͕ŽĐŽƌƌĞƌĄƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŚĂǀĞĚĞĂĐĞƐƐŽ
ĞƐĞŶŚĂ͘
ϱ͘ϯ͘ ƐDŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞWĞƋƵĞŶŽWŽƌƚĞĚĞǀĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞŚĂũĂĂůŐƵŵĂ
ƌĞƐƚƌŝĕĆŽĚĞƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĨŝƐĐĂůĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϰϯ͕ΑϭǑĚĂ>ŶǑϭϮϯ͕ĚĞϮϬϬϲ͘
ϱ͘ϰ͘ /ŶĐƵŵďŝƌĄ ĂŽ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ƐĞƐƐĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ĚŽ WƌĞŐĆŽ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƀŶƵƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĂ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ĚŝĂŶƚĞ ĚĂ ŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŵĞŶƐĂŐĞŶƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŽƵĚĞƐƵĂĚĞƐĐŽŶĞǆĆŽ͘
ϱ͘ϱ͘ EĆŽ ƐĞƌĄ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͕ ŶĞƐƐĂ ĞƚĂƉĂ ĚŽ ĐĞƌƚĂŵĞ͕ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ Ž ƋƵĞ ƐŽŵĞŶƚĞ
ŽĐŽƌƌĞƌĄĂƉſƐĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
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Cotegipe


ϱ͘ϲ͘ KƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŵĞůŚŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂWZ'K/ZĞƉĂƌĂĂĐĞƐƐŽƉƷďůŝĐŽĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞŶǀŝŽĚĞůĂŶĐĞƐ͘

ϲ͘ KWZE,/DEdKWZKWK^d

ϲ͘ϭƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌĞĕŽƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶǀŝĂĚĂĞŵĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝĐŝƚĂĐŽĞƐͲĞ͘ĐŽŵ͘ďƌ͕ŶŽƉƌĂǌŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͘

ϲ͘ϮK>ŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌĞŵĐĂŵƉŽƉƌſƉƌŝŽ͕ŽƉůĞŶŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞĚĞŵĂŝƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞĞĚŝƚĂůĞƋƵĞĂƐƐƵŵĞĐŽŵŽĨŝƌŵĞĞǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐƵĂWƌŽƉŽƐƚĂĞůĂŶĐĞƐ͘

ϲ͘ϯ K ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞǀĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚŽƐ ďĞŶƐ͕ ĂƚĞŶĚĞŶĚŽ Ă ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂƐ ŶŽ dĞƌŵŽ ĚĞ
ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽƉƌĞĐŝƐĂĚŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŽĨĞƌƚĂƌ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂŵĂƌĐĂĚŽƉƌŽĚƵƚŽĐŽƚĂĚŽ͖
ϲ͘ϰƚĠĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐĞƐƐĆŽ͕ŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƉŽĚĞƌĄƌĞƚŝƌĂƌŽƵƐƵďƐƚŝƚƵŝƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂ͘
ϲ͘ϱƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌĞĕŽƐĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƉƌĞĕŽƐƵŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ƚŽƚĂŝƐĞŐůŽďĂů͕ƉĂƌĂŽƉƌŽĚƵƚŽŽĨĞƌƚĂĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĞŵŵŽĞĚĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞŵĚƵĂƐĐĂƐĂƐĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ĞŵĂůŐĂƌŝƐŵŽƐĞƉŽƌĞǆƚĞŶƐŽ͕ĨŝĐĂŶĚŽĞƐĐůĂƌĞĐŝĚŽƋƵĞŶĆŽƐĞƌĆŽĂĚŵŝƚŝĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͘
ϲ͘ϲEŽƐƉƌĞĕŽƐƵŶŝƚĄƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐĞƐƚĆŽŝŶĐůƵƐŽƐĞĚŝůƵşĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƚŽĚŽƐŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͕ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕
ŽƵƉƌŽǀŝƐſƌŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăƉĞƌĨĞŝƚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞŶĆŽĐŽŶƐƚĞŵĚĂƐƉůĂŶŝůŚĂƐĚĞƉƌĞĕŽ͕ĐŽŵŽƚĂŵďĠŵƚŽĚŽƐŽƐ
ĐƵƐƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ă ŵĆŽ ĚĞ ŽďƌĂ͕ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͕ ĂŽƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚŝƌĞƚĂƐ Ğ ŝŶĚŝƌĞƚĂƐ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ŽďũĞƚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘
ϲ͘ϳKĨŽƌŵƵůĄƌŝŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌĞĕŽƐĞŵƐƵĂĨŽƌŵĂŝŵƉƌĞƐƐĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵŽĚĞůŽĚŽŶĞǆŽ//͕ƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ
ĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞ͘
ϲ͘ϴKƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĨŝĐĂŵŽďƌŝŐĂĚŽƐĂŵĂŶƚĞƌĂǀĂůŝĚĂĚĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉŽƌϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĨŝǆĂĚĂƉĂƌĂŝŶşĐŝŽĚĂƐĞƐƐĆŽ
ƉƷďůŝĐĂ͘
ϲ͘ϵĞĐŽƌƌŝĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ƐĞŵĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĨŝĐĂŵŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐůŝďĞƌĂĚŽƐĚŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ
ĂƐƐƵŵŝĚŽƐ͕ŵĂƐŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽĞĂĐĞŝƚĂƌĂƐƐŝŶĂƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄĐŽŵŽƉƌŽƌƌŽŐĂĚĂĂ
ǀĂůŝĚĂĚĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌĞĕŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌŝŐƵĂůƉƌĂǌŽ͘
ϲ͘ϭϬĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŵƉůŝĐĂƉĂƌĂŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƐƉƌĞĐĞŝƚŽƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉĞůĂĨŝĚĞůŝĚĂĚĞĞůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘
ϲ͘ϭϭKƐƉƌĞĕŽƐŽĨĞƌƚĂĚŽƐ͕ƚĂŶƚŽŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶŝĐŝĂů͕ƋƵĂŶƚŽŶĂĞƚĂƉĂĚĞůĂŶĐĞƐ͕ƐĞƌĆŽĚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŶĆŽ
ůŚĞĂƐƐŝƐƚŝŶĚŽŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉůĞŝƚĞĂƌƋƵĂůƋƵĞƌĂůƚĞƌĂĕĆŽ͕ƐŽďĂůĞŐĂĕĆŽĚĞĞƌƌŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽƉƌĞƚĞǆƚŽ͘
ϳ ZdhZ^^^K͕>^^/&/K^WZKWK^d^&KZDh>K>E^
ϳ͘ϭĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĂƌͲƐĞͲĄĞŵƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ŶĂĚĂƚĂ͕ŚŽƌĄƌŝŽĞůŽĐĂůŝŶĚŝĐĂĚŽƐ
ŶĞƐƚĞĚŝƚĂů͘
ϳ͘Ϯ /ŶŝĐŝĂĚĂĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂĚŽƉƌĞŐĆŽŶĆŽĐĂďĞĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
ϳ͘ϯWZ'K/ZǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶĚŽĚĞƐĚĞůŽŐŽĂƋƵĞůĂƐƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂů͕ĐŽŶƚĞŶŚĂŵǀşĐŝŽƐŝŶƐĂŶĄǀĞŝƐŽƵŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐ
ŶŽdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
ϳ͘ϯ͘ϭ ĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ƐĞƌĄ ƐĞŵƉƌĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĐŽŵ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů ƉŽƌ
ƚŽĚŽƐŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
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ϳ͘ϯ͘ϮŶĆŽĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶĆŽŝŵƉĞĚĞŽƐĞƵũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĞŵƐĞŶƚŝĚŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ůĞǀĂĚŽĂĞĨĞŝƚŽŶĂ
ĨĂƐĞĚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽ͘
ϳ͘ϰKƐŝƐƚĞŵĂŽƌĚĞŶĂƌĄĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐŽŵĞŶƚĞĞƐƚĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĆŽĚĂĨĂƐĞĚĞůĂŶĐĞƐ͘
ϳ͘ϱKƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄĐĂŵƉŽƉƌſƉƌŝŽƉĂƌĂƚƌŽĐĂĚĞŵĞŶƐĂŐĞŶƐĞŶƚƌĞĂWZ'K/ZĞŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘
ϳ͘ϲ/ŶŝĐŝĂĚĂĂĞƚĂƉĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ͕ŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞǀĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌůĂŶĐĞƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ƐĞŶĚŽ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐĚŽƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĞĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
ϳ͘ϲ͘ϭKůĂŶĐĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽĨĞƌƚĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌƵŶŝƚĄƌŝŽĚŽůŽƚĞ͘
ϳ͘ϳKƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƉŽĚĞƌĆŽŽĨĞƌĞĐĞƌůĂŶĐĞƐƐƵĐĞƐƐŝǀŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽŚŽƌĄƌŝŽĨŝǆĂĚŽƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐĞƐƐĆŽĞĂƐƌĞŐƌĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽ
ĚŝƚĂů͘
ϳ͘ϴKůŝĐŝƚĂŶƚĞƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄŽĨĞƌĞĐĞƌůĂŶĐĞĚĞǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƷůƚŝŵŽƉŽƌĞůĞŽĨĞƌƚĂĚŽĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
ϳ͘ϵK ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŽƵ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ůĂŶĐĞƐ͕ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚŝƌĄ ƚĂŶƚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ůĂŶĐĞƐ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐƋƵĂŶƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƉƌŽƉŽƐƚĂƋƵĞĐŽďƌŝƌĂŵĞůŚŽƌŽĨĞƌƚĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌZΨϭϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŵƌĞĂŝƐͿ͘
ϳ͘ϭϬ ^ĞƌĄ ĂĚŽƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĞŶǀŝŽ ĚĞ ůĂŶĐĞƐ ŶŽ ƉƌĞŐĆŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ Ž ŵŽĚŽ ĚĞ ĚŝƐƉƵƚĂ ͞ĂďĞƌƚŽ Ğ ĨĞĐŚĂĚŽ͕͟ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĆŽůĂŶĐĞƐƉƷďůŝĐŽƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀŽƐ͕ĐŽŵůĂŶĐĞĨŝŶĂůĞĨĞĐŚĂĚŽ͘
ϳ͘ϭϭĞƚĂƉĂĚĞůĂŶĐĞƐĚĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂƚĞƌĄĚƵƌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƋƵŝŶǌĞŵŝŶƵƚŽƐ͘ƉſƐĞƐƐĞƉƌĂǌŽ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĄĂǀŝƐŽĚĞ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽŝŵŝŶĞŶƚĞĚŽƐůĂŶĐĞƐ͕ĂƉſƐŽƋƵĞƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞƌĄŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽĚĞĂƚĠĚĞǌŵŝŶƵƚŽƐ͕ĂůĞĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕
ĨŝŶĚŽŽƋƵĂůƐĞƌĄĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĐĞƌƌĂĚĂĂƌĞĐĞƉĕĆŽĚĞůĂŶĐĞƐ͘
ϳ͘ϭϮŶĐĞƌƌĂĚŽŽƉƌĂǌŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂĂďƌŝƌĄŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂƋƵĞŽĂƵƚŽƌĚĂŽĨĞƌƚĂĚĞǀĂůŽƌŵĂŝƐďĂŝǆŽĞ
ŽƐĚĂƐŽĨĞƌƚĂƐĐŽŵƉƌĞĕŽƐĂƚĠĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌăƋƵĞůĂƉŽƐƐĂŵŽĨĞƌƚĂƌƵŵůĂŶĐĞĨŝŶĂůĞĨĞĐŚĂĚŽĞŵĂƚĠĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐ͕ŽƋƵĂů
ƐĞƌĄƐŝŐŝůŽƐŽĂƚĠŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƉƌĂǌŽ͘
ϳ͘ϭϮ͘ϭEĆŽ ŚĂǀĞŶĚŽ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ ƚƌġƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ŶĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ ŝƚĞŵ͕ ƉŽĚĞƌĆŽ ŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĚŽƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ůĂŶĐĞƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĂƚĠŽŵĄǆŝŵŽĚĞƚƌġƐ͕ŽĨĞƌĞĐĞƌƵŵůĂŶĐĞĨŝŶĂůĞĨĞĐŚĂĚŽĞŵĂƚĠĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐ͕ŽƋƵĂů
ƐĞƌĄƐŝŐŝůŽƐŽĂƚĠŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƉƌĂǌŽ͘
ϳ͘ϭϯƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽƐŝƚĞŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŽƐŝƐƚĞŵĂŽƌĚĞŶĂƌĄŽƐůĂŶĐĞƐƐĞŐƵŶĚŽĂŽƌĚĞŵĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐ͘
ϳ͘ϭϯ͘ϭEĆŽŚĂǀĞŶĚŽůĂŶĐĞĨŝŶĂůĞĨĞĐŚĂĚŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶŽƐŝƚĞŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŚĂǀĞƌĄŽƌĞŝŶşĐŝŽĚĂĞƚĂƉĂ
ĨĞĐŚĂĚĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞŽƐĚĞŵĂŝƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͕ĂƚĠŽŵĄǆŝŵŽĚĞƚƌġƐ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ƉŽƐƐĂŵŽĨĞƌƚĂƌƵŵůĂŶĐĞĨŝŶĂůĞĨĞĐŚĂĚŽ
ĞŵĂƚĠĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐ͕ŽƋƵĂůƐĞƌĄƐŝŐŝůŽƐŽĂƚĠŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƉƌĂǌŽ͘
ϳ͘ϭϰWŽĚĞƌĄĂWZ'K/Z͕ĂƵǆŝůŝĂĚŽƉĞůĂĞƋƵŝƉĞĚĞĂƉŽŝŽ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂĚŵŝƚŝƌŽƌĞŝŶşĐŝŽĚĂĞƚĂƉĂĨĞĐŚĂĚĂ͕ĐĂƐŽŶĞŶŚƵŵ
ůŝĐŝƚĂŶƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽŶĂĞƚĂƉĂĚĞůĂŶĐĞĨĞĐŚĂĚŽĂƚĞŶĚĞƌăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘
ϳ͘ϭϱEĆŽƐĞƌĆŽĂĐĞŝƚŽƐĚŽŝƐŽƵŵĂŝƐůĂŶĐĞƐĚĞŵĞƐŵŽǀĂůŽƌ͕ƉƌĞǀĂůĞĐĞŶĚŽĂƋƵĞůĞƋƵĞĨŽƌƌĞĐĞďŝĚŽĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͘
ϳ͘ϭϲƵƌĂŶƚĞŽƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƐĞƌĆŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ͕ĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ĚŽǀĂůŽƌĚŽŵĞŶŽƌůĂŶĐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͕
ǀĞĚĂĚĂĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘
ϳ͘ϭϳ EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶĞǆĆŽ ĐŽŵ Ă WZ'K/Z͕ ŶŽ ĚĞĐŽƌƌĞƌ ĚĂ ĞƚĂƉĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ ĚŽ WƌĞŐĆŽ͕ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ƉŽĚĞƌĄ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂĐĞƐƐşǀĞůĂŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂƌĞĐĞƉĕĆŽĚŽƐůĂŶĐĞƐ͘
ϳ͘ϭϴ YƵĂŶĚŽ Ă ĚĞƐĐŽŶĞǆĆŽĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ƉĂƌĂĂ WZ'K/Z ƉĞƌƐŝƐƚŝƌ ƉŽƌ ƚĞŵƉŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭϬ ;ĚĞǌͿ ŵŝŶƵƚŽƐ͕ Ă ƐĞƐƐĆŽ
ƉƷďůŝĐĂƐĞƌĄƐƵƐƉĞŶƐĂĞƌĞŝŶŝĐŝĂĚĂƐŽŵĞŶƚĞĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚĂƐǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŽĨĂƚŽƉĞůĂWZ'K/ZĂŽƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ŶŽƐşƚŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͘
ϳ͘ϭϵĂƐŽŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĂŶĐĞƐ͕ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĄĐŽŵŽǀĂůŽƌĚĞƐƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
ϳ͘ϮϬŵƌĞůĂĕĆŽĂůŽƚĞƐŶĆŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞ͕ƵŵĂǀĞǌĞŶĐĞƌƌĂĚĂĂ
ĞƚĂƉĂ ĚĞ ůĂŶĐĞƐ͕ ƐĞƌĄĞĨĞƚŝǀĂĚĂ ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ͕ ũƵŶƚŽ ă ZĞĐĞŝƚĂ &ĞĚĞƌĂů͕ ĚŽƉŽƌƚĞĚĂ ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ
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ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĄĞŵĐŽůƵŶĂƉƌſƉƌŝĂăƐŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽăĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽůŽĐĂĚĂ͕ƐĞĞƐƚĂĨŽƌĞŵƉƌĞƐĂĚĞŵĂŝŽƌƉŽƌƚĞ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂŽĨŝŵĚĞĂƉůŝĐĂƌͲƐĞŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐĂƌƚƐ͘ϰϰĞϰϱĚĂ>ŶǑϭϮϯ͕ĚĞϮϬϬϲ͕ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϴ͘ϱϯϴ͕ĚĞϮϬϭϱ͘
ϳ͘ϮϭEĞƐƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŶĂĨĂŝǆĂĚĞĂƚĠϱй;ĐŝŶĐŽ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂĐŝŵĂĚĂŵĞůŚŽƌƉƌŽƉŽƐƚĂŽƵŵĞůŚŽƌůĂŶĐĞƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŵƉĂƚĂĚĂƐĐŽŵĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽůŽĐĂĚĂ͘
ϳ͘ϮϮ  ŵĞůŚŽƌ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŝƚĞŵ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƚĞƌĄ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌ ƵŵĂ ƷůƚŝŵĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉĂƌĂ ĚĞƐĞŵƉĂƚĞ͕
ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞŵǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽůŽĐĂĚĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϱ;ĐŝŶĐŽͿŵŝŶƵƚŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉſƐ
ĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͘
ϳ͘ϮϯĂƐŽĂŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂŽƵĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞŵĞůŚŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂĚĞƐŝƐƚĂŽƵŶĆŽƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞŶŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕
ƐĞƌĆŽ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ ĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ Ğ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞŵ ŶĂƋƵĞůĞ ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ĚĞ ϱй
;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽŵĞƐŵŽĚŝƌĞŝƚŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽƐƵďŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ϳ͘ϮϰEŽĐĂƐŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵŶŽƐ
ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶŽƐ ƐƵďŝƚĞŶƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƐŽƌƚĞŝŽ ĞŶƚƌĞ ĞůĂƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ĂƋƵĞůĂ ƋƵĞ ƉƌŝŵĞŝƌŽ
ƉŽĚĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĞůŚŽƌŽĨĞƌƚĂ͘
ϳ͘Ϯϱ^ſƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌĞŵƉĂƚĞĞŶƚƌĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐŝŐƵĂŝƐ;ŶĆŽƐĞŐƵŝĚĂƐĚĞůĂŶĐĞƐͿ͕ŽƵĞŶƚƌĞůĂŶĐĞƐĨŝŶĂŝƐĚĂĨĂƐĞĨĞĐŚĂĚĂĚŽŵŽĚŽĚĞ
ĚŝƐƉƵƚĂĂďĞƌƚŽĞĨĞĐŚĂĚŽ͘
ϳ͘Ϯϲ,ĂǀĞŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůĞŵƉĂƚĞĞŶƚƌĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐŽƵůĂŶĐĞƐ͕ŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞĚĞƐĞŵƉĂƚĞƐĞƌĄĂƋƵĞůĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƌƚ͘ϯǑ͕ΑϮǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑ
ϴ͘ϲϲϲ͕ĚĞϭϵϵϯ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲƐĞĂƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ƐƵĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐďĞŶƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ͗
ϳ͘Ϯϲ͘ϭ ŶŽƉĂşƐ͖
ϳ͘Ϯϲ͘Ϯ ƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͖
ϳ͘Ϯϲ͘ϯ ƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŝŶǀŝƐƚĂŵĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂĞŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŶŽWĂşƐ͖
ϳ͘Ϯϲ͘ϰ ƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƌŐŽƐƉƌĞǀŝƐƚĂĞŵůĞŝƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŽƵ
ƉĂƌĂƌĞĂďŝůŝƚĂĚŽĚĂWƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ^ŽĐŝĂůĞƋƵĞĂƚĞŶĚĂŵăƐƌĞŐƌĂƐĚĞĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͘
ϳ͘Ϯϳ WĞƌƐŝƐƚŝŶĚŽŽĞŵƉĂƚĞ͕ĂƉƌŽƉŽƐƚĂǀĞŶĐĞĚŽƌĂƐĞƌĄƐŽƌƚĞĂĚĂƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞŶƚƌĞĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŽƵŽƐůĂŶĐĞƐ
ĞŵƉĂƚĂĚŽƐ͘
ϳ͘Ϯϴ ŶĐĞƌƌĂĚĂ Ă ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĞŶǀŝŽ ĚĞ ůĂŶĐĞƐ ĚĂ ƐĞƐƐĆŽ ƉƷďůŝĐĂ͕ Ă WZ'K/Z ĚĞǀĞƌĄ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌ͕ ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕
ĐŽŶƚƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞƚĞŶŚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽŵĞůŚŽƌƉƌĞĕŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂŽďƚŝĚĂŵĞůŚŽƌƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ǀĞĚĂĚĂĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ
ĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂů͘
ϳ͘Ϯϴ͘ϭ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƉĞůŽƐĚĞŵĂŝƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘
ϳ͘Ϯϴ͘Ϯ  WZ'K/Z ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄ ĂŽ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ŵĞůŚŽƌ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽ ƋƵĞ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ Ϭϯ ;ƚƌġƐͿ ŚŽƌĂƐ͕ ĞŶǀŝĞ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƌĞĂĚĞƋƵĂĚĂ ĂŽ ƷůƚŝŵŽ ůĂŶĐĞ ŽĨĞƌƚĂĚŽ ĂƉſƐ Ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂ͕ ƐĞ ĨŽƌ Ž ĐĂƐŽ͕ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽĚĂƋƵĞůĞƐĞǆŝŐŝĚŽƐŶĞƐƚĞĚŝƚĂůĞũĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘
ϳ͘Ϯϵ ƉſƐĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽ͕ĂWZ'K/ZŝŶŝĐŝĂƌĄĂĨĂƐĞĚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘

ϴ /d/>/WZKWK^dsEKZ͘
ϴ͘ϭŶĐĞƌƌĂĚĂĂĞƚĂƉĂĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĂWZ'K/ZĞǆĂŵŝŶĂƌĄĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌƋƵĂŶƚŽăĂĚĞƋƵĂĕĆŽĂŽŽďũĞƚŽ
ĞăĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƉƌĞĕŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŵĄǆŝŵŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŶĞƐƚĞĚŝƚĂůĞĞŵƐĞƵƐĂŶĞǆŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƚ͘ϳǑĞŶŽΑϵǑĚŽĂƌƚ͘ϮϲĚŽĞĐƌĞƚŽŶ͘ǑϭϬ͘ϬϮϰͬϮϬϭϵ͘
ϴ͘Ϯ ^ĞƌĄƌĞũĞŝƚĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐƚĂƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌǀĂůŽƌĞƐŝƌƌŝƐſƌŝŽƐŽƵĚĞǀĂůŽƌǌĞƌŽ͕ŝŶĐŽŵƉĂƚşǀĞŝƐĐŽŵŽƐƉƌĞĕŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ
ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ƐĞ ƌĞĨĞƌŝƌĞŵ Ă ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚŽ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ĞůĞ
ƌĞŶƵŶĐŝĞăƉĂƌĐĞůĂŽƵăƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘

ϴ͘ϯ  WZ'K/Z ƉŽĚĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ƉĂƌĞĐĞƌ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐŽƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐ ĂŽ ƋƵĂĚƌŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂů ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ZĞƋƵŝƐŝƚĂŶƚĞ ŽƵ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ĚĞ
ƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐŽƵũƵƌşĚŝĐĂƐĞƐƚƌĂŶŚĂƐĂĞůĂ͕ƉĂƌĂŽƌŝĞŶƚĂƌƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽ͘
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ϴ͘ϰ ^Ğ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŶĆŽ ĨŽƌ ĂĐĞŝƚĄǀĞů ŽƵ ƐĞ Ž ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ŶĆŽ ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ŚĂďŝůŝƚĂƚſƌŝĂƐ͕ Ă WZ'K/Z ĞǆĂŵŝŶĂƌĄ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĞ͕ĂƐƐŝŵ͕ƐƵĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĂƚĠĂĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞƵŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĂĂĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͘

ϴ͘ϱYƵĂůƋƵĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƉŽĚĞƌĄƌĞƋƵĞƌĞƌƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĞŵĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐƉĂƌĂĂĨĞƌŝƌĂĞǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞĞĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐƉƌŽǀĂƐŽƵŽƐŝŶĚşĐŝŽƐƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĂƐƵƐƉĞŝƚĂ͖

ϴ͘ϲEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŽƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕
Ă ƐĞƐƐĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞŝŶŝĐŝĂĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂǀŝƐŽ ƉƌĠǀŝŽ ŶŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ǀŝŶƚĞ Ğ ƋƵĂƚƌŽ ŚŽƌĂƐ ĚĞ
ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ͕ĞĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐĞƌĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĞŵĂƚĂ͖

ϴ͘ϳWZ'K/ZƉŽĚĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂƌŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƉĂƌĂĞŶǀŝĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϬϯ;ƚƌġƐͿŚŽƌĂƐ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞŶĆŽĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
ϴ͘ϳ͘ϭ  ĨĂĐƵůƚĂĚŽ Ă WZ'K/Z ƉƌŽƌƌŽŐĂƌ Ž ƉƌĂǌŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ ĨĞŝƚĂ ŶŽ ĐŚĂƚ ƉĞůŽ
ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĂŶƚĞƐĚĞĨŝŶĚŽŽƉƌĂǌŽ͘
ϴ͘ϳ͘Ϯ ĞŶƚƌĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽƉĞůĂWZ'K/Z͕ĚĞƐƚĂĐĂŵͲƐĞŽƐƋƵĞĐŽŶƚĞŶŚĂŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůŽĨĞƌƚĂĚŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŵĂƌĐĂ͕ŵŽĚĞůŽ͕ƚŝƉŽ͕ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂ͕ĂůĠŵĚĞŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ĂĞǆĞŵƉůŽ
ĚĞĐĂƚĄůŽŐŽƐ͕ĨŽůŚĞƚŽƐŽƵƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ŽƵ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽŵĞŝŽĞƉƌĂǌŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐ
ƉĞůĂWZ'K/Z͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽƐĞƵƵůƚĞƌŝŽƌĞŶǀŝŽƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞŶĆŽĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
ϴ͘ϴ ^Ğ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŽƵ ůĂŶĐĞ ǀĞŶĐĞĚŽƌ ĨŽƌ ĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽ͕ Ă WZ'K/Z ĞǆĂŵŝŶĂƌĄ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŽƵ ůĂŶĐĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ Ğ͕ ĂƐƐŝŵ
ƐƵĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
ϴ͘ϵ,ĂǀĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͕ĂWZ'K/ZƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄĂƐĞƐƐĆŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŶŽ͞ĐŚĂƚ͟ĂŶŽǀĂĚĂƚĂĞŚŽƌĄƌŝŽƉĂƌĂĂƐƵĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͘
ϴ͘ϭϬ WZ'K/Z ƉŽĚĞƌĄ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂŽ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ Ž ůĂŶĐĞ ŵĂŝƐ
ǀĂŶƚĂũŽƐŽ͕ĐŽŵŽĨŝŵĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞŵĞůŚŽƌƉƌĞĕŽ͕ǀĞĚĂĚĂĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞ
ĚŝƚĂů͘
ϴ͘ϭϬ͘ϭ
dĂŵďĠŵŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĞŵƋƵĞĂWZ'K/ZŶĆŽĂĐĞŝƚĂƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞƉĂƐƐĂƌăƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞƌĄŶĞŐŽĐŝĂƌ
ĐŽŵŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂŽďƚŝĚŽƉƌĞĕŽŵĞůŚŽƌ͘
ϴ͘ϭϬ͘Ϯ

ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƉĞůŽƐĚĞŵĂŝƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘

ϴ͘ϭϭEŽƐŝƚĞŶƐŶĆŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐƉĂƌĂĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶĆŽĨŽƌĂĐĞŝƚĂ͕
Ğ ĂŶƚĞƐ ĚĞ Ă WZ'K/Z ƉĂƐƐĂƌ ă ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ ŚĂǀĞƌĄ ŶŽǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ƉĞůŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĚĂ ĞǀĞŶƚƵĂů ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽ ĞŵƉĂƚĞ ĨŝĐƚŽ͕
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐĂƌƚŝŐŽƐϰϰĞϰϱĚĂ>ŶǑϭϮϯ͕ĚĞϮϬϬϲ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽͲƐĞĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂŶƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͘
ϴ͘ϭϮŶĐĞƌƌĂĚĂĂĂŶĄůŝƐĞƋƵĂŶƚŽăĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĂWZ'K/ZǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞ
ĚŝƚĂů͘
ϵ ,/>/dK

ϵ͘ϭKƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞůĂĕĆŽĂďĂŝǆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌşŶĚŝĐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽͲŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĂƐĨŽůŚĂƐĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵ͘
ϵ͘ϭ͘ϭ,/>/dK:hZ1/͗
ϵ͘ϭ͘ϭ͘ϭZĞŐŝƐƚƌŽŽŵĞƌĐŝĂů͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌĐĞƌƚŝĚĆŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͕ĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůĂ
:ƵŶƚĂŽŵĞƌĐŝĂůĚĂƐĞĚĞĚĂůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚŽƐƐĞƵƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͖

ϵ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ ƚŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͕ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ŽƵ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐŽĐŝĂů Ğŵ ǀŝŐŽƌ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͕ Ğŵ ƐĞ ƚƌĂƚĂŶĚŽ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ Ğ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞůĞŝĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƐƉŽƌĐĞƌƚŝĚĆŽƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůĂ:ƵŶƚĂŽŵĞƌĐŝĂůĚĂƐĞĚĞ
ĚĂůŝĐŝƚĂŶƚĞ͖

ϵ͘ϭ͘ϭ͘ϯŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĚŽĂƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŝǀŝƐ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚĞƉƌŽǀĂĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂĞŵ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌĐĞƌƚŝĚĆŽĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůŽZĞŐŝƐƚƌŽŝǀŝůĚĂƐWĞƐƐŽĂƐ:ƵƌşĚŝĐĂƐ͖
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ϵ͘ϭ͘ϭ͘ϰĞĐƌĞƚŽĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ĞŵƐĞƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂŽƵƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƉĂşƐ͕ĞĂƚŽĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽŽƵĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉĞůŽſƌŐĆŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĂƐƐŝŵŽĞǆŝŐŝƌ͘

ϵ͘ϭ͘ϮZ'h>Z/&/^>dZ>,/^d͗


ϵ͘ϭ͘ϯ

ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ϭŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞ/ŶƐĐƌŝĕĆŽŶŽĂĚĂƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂʹEW:͘

ϵ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ WƌŽǀĂ ĚĞ ZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĐŽŵ Ă şǀŝĚĂ ƚŝǀĂ ĚĂ hŶŝĆŽ Ğ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ ^ŽĐŝĂů͖ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĚĆŽ
ŽŶũƵŶƚĂĚĞEĞŐĂƚŝǀĂĚĞĠďŝƚŽƐ͕ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐĞăşǀŝĚĂƚŝǀĂĚĂhŶŝĆŽĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů;/E^^Ϳ͖

ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ϯWƌŽǀĂĚĞƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƉĂƌĂĐŽŵĂ&ĂǌĞŶĚĂWƷďůŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂƐĞĚĞĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͖

ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ϰ WƌŽǀĂ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ 'ĂƌĂŶƚŝĂ ƉŽƌ dĞŵƉŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽ ;&'d^Ϳ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂ^ŝƚƵĂĕĆŽͬZ&͘

ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ϱWƌŽǀĂĚĞŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĚĠďŝƚŽƐŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐƉĞƌĂŶƚĞĂ:ƵƐƚŝĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĐĞƌƚŝĚĆŽ
;>ĞŝϭϮ͘ϰϰϬͬϭϭͿ͘

ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ϲ  ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĨŝƐĐĂů ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĞĨĞƚƵĂĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ĐĞƌƚŝĚƁĞƐ
ŶĞŐĂƚŝǀĂƐĚĞĚĠďŝƚŽƐ͕ŽƵƉŽƐŝƚŝǀĂƐĐŽŵĞĨĞŝƚŽƐĚĞŶĞŐĂƚŝǀĂƐ͘

Yh>/&/KKEND/KͲ&/EE/Z͘

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϭ ĞƌƚŝĚĆŽŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞĨĂůġŶĐŝĂŽƵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ŽƵĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽ
ĐĂƐŽ͕ĞǆƉĞĚŝĚĂ ƉĞůŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ ĚĂ ƐĞĚĞ ĚŽ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ŽƵ ĚĞ ƐĞƵ ĚŽŵŝĐşůŝŽ͕ ĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ
ƉƌſƉƌŝĂĐĞƌƚŝĚĆŽ͕ŽƵ͕ŶĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƐƚĂ͕ĞǆƉĞĚŝĚĂĂŵĞŶŽƐĚĞϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂƐƵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͖

ϵ͘ϭ͘ϯ͘Ϯ ĂƐŽ Ž ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞ Ğŵ ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ :ƵĚŝĐŝĂů͕ ƉŽĚĞƌĄ Ă WZ'K/Z Ăďƌŝƌ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽ ĚĂ
ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽůĞŐĂů͘

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϯ ĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƷůƚŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ũĄĞǆŝŐşǀĞŝƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͕
ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŽǀĞŵ Ă ďŽĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ǀĞĚĂĚĂ Ă ƐƵĂ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ƉŽƌ ďĂůĂŶĐĞƚĞƐ ŽƵ ďĂůĂŶĕŽƐ
ƉƌŽǀŝƐſƌŝŽƐ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ şŶĚŝĐĞƐ ŽĨŝĐŝĂŝƐ ƋƵĂŶĚŽ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ ŚĄ ŵĂŝƐ ĚĞ Ϭϯ ;ƚƌġƐͿ ŵĞƐĞƐ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͖

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϰ EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĂĚŵŝƚĞͲƐĞ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ğ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϱ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂŶŽŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨĞŝƚĂĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϲ EŽĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂŶƀŶŝŵĂƐ͕ĐſƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶŽ
ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽͬŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂůŽƵ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĂƐĞĚĞĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͖

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϳ EŽĐĂƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐſƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚŽ>ŝǀƌŽŝĄƌŝŽ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽdĞƌŵŽĚĞ
ďĞƌƚƵƌĂ͕ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐĞdĞƌŵŽĚĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƌĞŐŝƐƚƌŽŶĂ:ƵŶƚĂ
ŽŵĞƌĐŝĂůĞ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƐŝŵƉůĞƐ;ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐͿ͕ŶŽĐĂƌƚſƌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϴ K ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ğ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĞƐƚĂƌ ĂƐƐŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂĚŽƌ ŽƵ ŽƵƚƌŽ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽŽŶƐĞůŚŽZĞŐŝŽŶĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϵ ŵƐĞƚƌĂƚĂŶĚŽĚĞDŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞĠĨĂĐƵůƚĂĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϭϬ ůǀĂƌĄ ĚĞ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ğŵ ƉůĞŶĂ ǀĂůŝĚĂĚĞ͕ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ ƉĞůŽ ^ĞƌǀŝĕŽ ĚĞ sŝŐŝůąŶĐŝĂ ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ĚŽ
ƐƚĂĚŽŽƵĚĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĂ^ĞĚĞĚŽ>ŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ǀĞǌ ƋƵĞ͕ŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƚĂůƌĞĨĞƌĞͲƐĞăĐŽŵƉƌĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
ĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐ͘
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13 de Abril de 2022
89 - Ano - Nº 1770

Cotegipe





ϵ͘ϭ͘ϯ͘ϭϭ ůǀĂƌĄĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŵǀŝŐŽƌ͘


ϵ͘ϭ͘ϰ Yh>/&/KdE/

ϵ͘ϭ͘ϰ͘ϭ ƚĞƐƚĂĚŽ ŽƵ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ ƉŽƌ ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ ĐŽŵ Ă
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽĞŵŝƚĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ĐŽŵƉƌŽǀĂŶĚŽƋƵĞŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞǆĞĐƵƚŽƵŽƵĞƐƚĄĞǆĞĐƵƚĂŶĚŽĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĂŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞƉƌĞŐĆŽ͘

ϵ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ K;ƐͿƚĞƐƚĂĚŽ;ƐͿĞͬŽƵĞƌƚŝĚĆŽ;ƁĞƐͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ;ƐͿƉŽĚĞƌĄ;ĆŽͿƐĞƌĚŝůŝŐĞŶĐŝĂĚŽ;ƐͿĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑĚŽĂƌƚ͘
ϰϯ͕ĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯĞƐƵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

ϵ͘ϭ͘ϱKhdZK^KhDEdK^

ϵ͘ϭ͘ϱ͘ϭĞƌƚŝĚĆŽĚĂŽŶƐƵůƚĂŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚĞWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽdhͲ/ŶŝĚƀŶĞŽƐͲ>ŝĐŝƚĂŶƚĞƐ/ŶŝĚƀŶĞŽƐ͖E:ͲE/Ͳ
ĂĚĂƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽŶĚĞŶĂĕƁĞƐşǀĞŝƐƉŽƌƚŽĚĞ/ŵƉƌŽďŝĚĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞ/ŶĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͖WŽƌƚĂůĚĞdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂͲ
/^ͲĂĚĂƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŵƉƌĞƐĂƐ/ŶŝĚƀŶĞĂƐĞ^ƵƐƉĞŶƐĂƐĞEWͲĂĚĂƐƚƌŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŵƉƌĞƐĂƐWƵŶŝĚĂƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝƚĞ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĞƌƚŝĚŽĞƐͲĂƉĨ͘ĂƉƉƐ͘ƚĐƵ͘ŐŽǀ͘ďƌͬͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƚŝŐŽƐϮϮĞϮϯĚĂ>Ğŝ&ĞĚĞƌĂůŶǑϭϮ͘ϴϰϲͬϭϯ;>ĞŝĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽͿ͘

ϵ͘ϭ͘ϱ͘ϮĞĐůĂƌĂĕĆŽjŶŝĐĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵŽĚĞůŽĚŽŶĞǆŽ///͕ĐŽŶƚĞŶĚŽ͗

ĂͿĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵŝ͕ĞŵƐĞƵƋƵĂĚƌŽĚĞƉĞƐƐŽĂů͕ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ;ƐͿĐŽŵŵĞŶŽƐĚĞϭϴ;ĚĞǌŽŝƚŽͿĂŶŽƐĞŵƚƌĂďĂůŚŽ
ŶŽƚƵƌŶŽ͕ƉĞƌŝŐŽƐŽŽƵŝŶƐĂůƵďƌĞĞĚĞϭϲ;ĚĞǌĞƐƐĞŝƐͿĂŶŽƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĂůǀŽŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
ŝŶĐŝƐŽyyy///ĚŽĂƌƚ͘ϳǑĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϵϴ͘

ďͿĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĨĂƚŽƐƵƉĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞĞŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽĚĞƐƵĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƚ͘ϯϮ͕ΑϮǑ͕ĚĂ>ĞŝŶ͘Ǒϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͖

ĐͿĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƋƵĞĐƵŵƉƌĞŵƉůĞŶĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͖

ĚͿĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞůĂďŽƌĂĕĆŽ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞWƌŽƉŽƐƚĂ͖

ĞͿĞĐůĂƌĂĕĆŽƋƵĞĞƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂD/ZKDWZ^ŽƵDWZ^WYhEKWKZd͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶĐŝƐŽƐ/Ğ//ĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϮϯĚĞϭϰͬϭϮͬϮϬϬϲĞƋƵĞĞƐƚĄĞǆĐůƵşĚĂĚĂƐǀĞĚĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϮϯ͕ĚĞϭϰͬϭϮͬϮϬϬϲ͘

ϵ͘ϮKƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵŽƌŝŐŝŶĂů͕ŽƵĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĞŵſƌŐĆŽĚĞŝŵƉƌĞŶƐĂŽĨŝĐŝĂů͕ŽƵ
ĐſƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂƉŽƌĐĂƌƚſƌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽƵƉĞůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚĂKW>͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐ͘

ϵ͘ϯEĆŽƐĞƌĆŽĂĐĞŝƚŽƐƉƌŽƚŽĐŽůŽƐĚĞĞŶƚƌĞŐĂŽƵƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŵƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĂŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂůĞƐĞƵƐ
ĂŶĞǆŽƐ͘

ϵ͘ϰKƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞǆƚƌĂşĚŽƐǀŝĂ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐǀĄůŝĚŽƐĂƉſƐĂĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽĚĂĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚĞƉŽƌƐĞƌǀŝĚŽƌŵƵŶŝĐŝƉĂůŶŽ
ĞŶĚĞƌĞĕŽŽĨŝĐŝĂů;ƐŝƚĞͿĚŽſƌŐĆŽĞŵŝƚĞŶƚĞ͘

ϵ͘ϱĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƌĞƐƚƌŝĕĆŽŶĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĨŝƐĐĂůĚĂƐŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞƐƵũĞŝƚĂƐĂŽƌĞŐŝŵĞ
ĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϮϯͬϬϲŶĆŽŝŵƉůŝĐĂĂŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂĚĂƐŵĞƐŵĂƐ͘

ϭϬ͘KED/E,DEdKWZKWK^dsEKZ

ϭϬ͘ϭŽŶĐůƵşĚĂĂĨĂƐĞĚĞůĂŶĐĞƐ͕ĂƉſƐĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞŽƌĂĂŶĞǆĂĚŽƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂƌĞĨĞƌŝĚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂǀŝĂƐŝƐƚĞŵĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞŵĂƚĠϬϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞ
ƉƌĞĕŽƐƌĞĂĚĞƋƵĂĚĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽůĂŶĐĞĨŝŶĂů͕ĚĞǀĞŶĚŽŽǀĂůŽƌĚĞƐƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĨŝŶĂůƐĞƌŝŐƵĂůŽƵŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂĞƐƚĞǀĂůŽƌ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϭĂƐŽŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĨĂĕĂŽĞŶǀŝŽĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƚĂůŚĂĚĂƉĞůŽƐĐŽƌƌĞŝŽƐ͕ĚĞǀĞƌĄƉŽƐƚĄͲůŽƐǀŝĂ^ĞĚĞǆ͕
ĐŽŵŽĞŶǀŝŽĚŽĐſĚŝŐŽĚĞƌĂƐƚƌĞĂŵĞŶƚŽăKW>ƉĞůŽĞͲŵĂŝůůŝĐŝƚĂĐĂŽĐŽƚĞŐŝƉĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

ϭϬ͘Ϯ^ĞƌĄĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂĂWƌŽƉŽƐƚĂĚĞWƌĞĕŽƐŽƵŝŶĂďŝůŝƚĂĚŽŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝƌŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ͕
ĚĞǀĞŶĚŽĂWZ'K/ZĐŽŶǀŽĐĂƌŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ŽďĞĚĞĐŝĚĂĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͘
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Cotegipe



ϭϬ͘ϯEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌĞĕŽƐĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƌǀĄƌŝŽƐŝƚĞŶƐ͕ŽĂũƵƐƚĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂůŝŶĞĂƌƐŽďƌĞŽƐ
ƉƌĞĕŽƐƵŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ƐŽďƌĞŽƉƌĞĕŽƚŽƚĂůĚŽŝƚĞŵĞƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌŐůŽďĂů͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽͲƐĞŽŵĞƐŵŽĚĞƐĐŽŶƚŽ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƌĞĨůŝƚĂŶĂŶŽǀĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉƌĞĕŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƉĞůŽůĂŶĐĞĚŽǀĞŶĐĞĚŽƌ͘

ϭϬ͘ϰƐŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝĂƐĚŽƌĞŐŝŵĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĞĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑ
ϭϮϯͬϬϲ͕ƋƵĂŶĚŽĚŽĞŶǀŝŽĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƋƵĞƉŽƐƐƵĂŵĂůŐƵŵĂƌĞƐƚƌŝĕĆŽŶĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĨŝƐĐĂů͕
ƐĞƌĄĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐƵũŽƚĞƌŵŽŝŶŝĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĨŽƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĚĂ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƉƌŽƌƌŽŐĄǀĞŝƐƉŽƌŝŐƵĂůƉĞƌşŽĚŽ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͕ƉĂƌĂĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͕
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽĚĠďŝƚŽ͕ĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĐĞƌƚŝĚƁĞƐŶĞŐĂƚŝǀĂƐŽƵƉŽƐŝƚŝǀĂƐĐŽŵĞĨĞŝƚŽĚĞĐĞƌƚŝĚĆŽŶĞŐĂƚŝǀĂ͘

ϭϬ͘ϱ  ŶĆŽ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝŵƉůŝĐĂƌĄ ĚĞĐĂĚġŶĐŝĂ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ
ƐĂŶĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽĨĂĐƵůƚĂĚŽăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶǀŽĐĂƌŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲƐĞăƐŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĞŵƉĂƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞ
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘

ϭϬ͘ϲ^ĞŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĨŽƌĂŵĂƚƌŝǌ͕ƚŽĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽĞƐƚĂƌĞŵŶŽŵĞĚĂŵĂƚƌŝǌ͕ĞƐĞŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĨŽƌĂĨŝůŝĂů͕ƚŽĚŽƐŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽĞƐƚĂƌĞŵŶŽŵĞĚĂĨŝůŝĂů͕ĞǆĐĞƚŽĂƋƵĞůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞ͕ƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĨŽƌĞŵ
ĞŵŝƚŝĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞĞŵŶŽŵĞĚĂŵĂƚƌŝǌ͘

ϭϭ ZZdhZ^^^KWj>/
ϭϭ͘ϭ ƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞĂďĞƌƚĂ͗
ϭϭ͘ϭ͘ϭ EĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ƋƵĞ ůĞǀĞ ă ĂŶƵůĂĕĆŽ ĚĞ ĂƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƐĞƐƐĆŽ ƉƷďůŝĐĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŽƵĞŵƋƵĞƐĞũĂĂŶƵůĂĚĂĂƉƌſƉƌŝĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽĞŵƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞƉĞƚŝĚŽƐŽƐĂƚŽƐĂŶƵůĂĚŽƐĞŽƐƋƵĞĚĞůĞ
ĚĞƉĞŶĚĂŵ͘
ϭϭ͘ϭ͘Ϯ YƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌĞƌƌŽŶĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽŵĞůŚŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽŽƵƋƵĂŶĚŽŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽǀĞŶĐĞĚŽƌŶĆŽĂƐƐŝŶĂƌ
ŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶĆŽƌĞƚŝƌĂƌŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŽƵŶĆŽĐŽŵƉƌŽǀĂƌĂƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĨŝƐĐĂůĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘
ϰϯ͕ΑϭǑĚĂ>ŶǑϭϮϯͬϮϬϬϲ͘EĞƐƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕ƐĞƌĆŽĂĚŽƚĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĂĞƚĂƉĂĚĞůĂŶĐĞƐ͘
ϭϭ͘Ϯ dŽĚŽƐŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐĞƐƐĆŽƌĞĂďĞƌƚĂ͘
ϭϭ͘Ϯ͘ϭ  ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƐĞ ĚĂƌĄ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ;͞ĐŚĂƚ͟Ϳ͕ ĞͲŵĂŝů͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĨĂƐĞ ĚŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͘
ϭϭ͘Ϯ͘Ϯ  ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ ĞͲŵĂŝů ĚĂƌͲƐĞͲĄ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ĚĂĚŽƐ ĐŽŶƚŝĚŽƐ ŶŽ ^/^dD͕ ƐĞŶĚŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ
ůŝĐŝƚĂŶƚĞŵĂŶƚĞƌƐĞƵƐĚĂĚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂŝƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͘
ϭϮ :h/K,KDK>K'K
ϭϮ͘ϭ KŽďũĞƚŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽƐĞƌĄĂĚũƵĚŝĐĂĚŽĂŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽǀĞŶĐĞĚŽƌ͕ƉŽƌĂƚŽĚĂWZ'K/Z͕ĐĂƐŽŶĆŽŚĂũĂŝŶƚĞƌƉŽƐŝĕĆŽĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽ͕ŽƵƉĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĂƉſƐĂƌĞŐƵůĂƌĚĞĐŝƐĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘
ϭϮ͘Ϯ ƉſƐĂĨĂƐĞƌĞĐƵƌƐĂů͕ĐŽŶƐƚĂƚĂĚĂĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐĂƚŽƐƉƌĂƚŝĐĂĚŽƐ͕ĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŚŽŵŽůŽŐĂƌĄŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͘
ϭϯ͘K^^>Z/DEdK^/DWh'EO^

ϭϯ͘ϭKƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵŝŵƉƵŐŶĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽƐĞƌĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐĂWZ'K/Z͕ĂƚĠϬϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐ
ƷƚĞŝƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐăĚĂƚĂĨŝǆĂĚĂƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐĞƐƐĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽĞͲŵĂŝůůŝĐŝƚĂĐĂŽĐŽƚĞŐŝƉĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͕ŽƵ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚĂƐŶĂŽŵŝƐƐĆŽWĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞ>//dKͲKW>͕ƐŝƚƵĂĚĂŶĂWƌĂĕĂĚĂĂŶĚĞŝƌĂ͕ϭϬ͕ĞŶƚƌŽʹŽƚĞŐŝƉĞ͕ͬ
ĚĂƐϬϴŚăƐϭϮŚ͘

ϭϯ͘ϭ͘ϭWZ'K/ZƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĂŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞŝŵƉƵŐŶĂĕƁĞƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞĚŽŝƐĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚĞ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƉĞĚŝĚŽ͕ĞƉŽĚĞƌĄƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌƐƵďƐşĚŝŽƐĨŽƌŵĂŝƐĂŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽĞĚŝƚĂůĞĚŽƐĂŶĞǆŽƐ͘
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ϭϯ͘ϭ͘ϮƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĂŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞŝŵƉƵŐŶĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐƉĞůŽƐŝƐƚĞŵĂĞǀŝŶĐƵůĂƌĆŽŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘


ϭϯ͘ϭ͘ϯƐŝŵƉƵŐŶĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂƉſƐŽĚĞĐƵƌƐŽĚŽƐƉƌĂǌŽƐůĞŐĂŝƐ͕ŶĆŽƐĞƌĆŽĂĐĂƚĂĚĂƐƉĞůĂWZ'K/Z͘

ϭϯ͘ϭ͘ϰŝŵƉƵŐŶĂĕĆŽŶĆŽƉŽƐƐƵŝĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽĞĐĂďĞƌĄĂWZ'K/Z͕ĂƵǆŝůŝĂĚŽƉĞůŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽĞĚŝƚĂůĞ
ĚŽƐĂŶĞǆŽƐ͕ĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂŝŵƉƵŐŶĂĕĆŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞĚŽŝƐĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŝŵƉƵŐŶĂĕĆŽ͘

ϭϯ͘ϭ͘ϱĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽăŝŵƉƵŐŶĂĕĆŽĠŵĞĚŝĚĂĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌŵŽƚŝǀĂĚĂƉĞůĂWZ'K/Z͕ŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘

ϭϯ͘ϭ͘ϲĐŽůŚŝĚĂĂŝŵƉƵŐŶĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂŽĞĚŝƚĂů͕ƐĞƌĄĚĞĨŝŶŝĚĂĞƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽǀĂĚĂƚĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐĞƌƚĂŵĞ͘
ϭϰ͘ZhZ^K
ϭϰ͘ϭĞƉŽŝƐĚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽŽǀĞŶĐĞĚŽƌƉĞůĂWZ'K/Z͕ƋƵĂůƋƵĞƌůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƋƵĞĨŽƌĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĂŶƚĞƐĚĂĨĂƐĞĚĞĚŝƐƉƵƚĂ͕
ƉŽĚĞƌĄŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ͕ŵŽƚŝǀĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂƐƵĐŝŶƚĂ͕ƐƵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌƉŽƌƌĞĐƵƌƐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂŽƉĕĆŽ͞K>,/DEdKZhZ^K͟
ĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ϭϰ͘ϮK^ŝƐƚĞŵĂĂĐĞŝƚĂƌĄĞƐƚĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞĨŽƌŵĂŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ĂŽĂƚŽĚĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽǀĞŶĐĞĚŽƌ͖ĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƐƚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽŶĞƐƚĞƉƌĂǌŽ
ŝŵƉŽƌƚĂƌĄŶĂĚĞĐĂĚġŶĐŝĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽ͘
ϭϰ͘ϯƉĂƌƚŝƌĚĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽƐĞƌĄĐŽŶĐĞĚŝĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞϬϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐƌĂǌƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƌĞĐƵƌƐŽ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞƌ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ ă KW>͕ ĨŝĐĂŶĚŽŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞƐĚĞ ůŽŐŽ͕ ŝŶƚŝŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ͕ƋƵĞƌĞŶĚŽ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽŶƚƌĂƌƌĂǌƁĞƐ ŶŽ ŵĞƐŵŽ
ƉƌĂǌŽ͕ƋƵĞĐŽŵĞĕĂƌĄĂĐŽŶƚĂƌĚŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƉƌĂǌŽĚŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞ
ϭϰ͘ϰ KƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğ ĐŽŶƚƌĂƌƌĂǌƁĞƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ĞͲŵĂŝů ůŝĐŝƚĂĐĂŽĐŽƚĞŐŝƉĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ŽƵ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽ^ĞƚŽƌĚĞ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĞƐƚĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂƐŝƚƵĂĚŽWƌĂĕĂĚĂĂŶĚĞŝƌĂ͕ƐͬŶ͕ĞŶƚƌŽʹŽƚĞŐŝƉĞ͕ͬĚĂƐϬϴŚăƐϭϮŚ͘

ϭϰ͘ϱĂďĞĂWZ'K/ZƌĞĐĞďĞƌĞĞǆĂŵŝŶĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶƚƌĂƌƌĂǌƁĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽ͕ĞŵϬϱ;ĐŝŶĐŽͿ
ĚŝĂƐƷƚĞŝƐŽƵ͕ŶĞƐƐĞŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽŵĂŶƚŝǀĞƌƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĄͲůŽ;ƐͿăĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƋƵĞĚĞĐŝĚŝƌĄƐŽďƌĞĂƐƵĂ
ƉĞƌƚŝŶġŶĐŝĂ͕ŶŽŵĞƐŵŽƉƌĂǌŽ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƌĞĐƵƌƐŽ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͘

ϭϰ͘ϱ͘ϭĂŶĄůŝƐĞƋƵĂŶƚŽĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽŽƵŶĆŽĚŽƌĞĐƵƌƐŽ͕ƉĞůĂWZ'K/Z͕ĨŝĐĂƌĄĂĚƐƚƌŝƚĂăǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝĚĂĚĞĞĚĂ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵŽƚŝǀĂĕĆŽĚĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƌĞĐŽƌƌĞƌ͘

ϭϰ͘ϲĞĐŝĚŝĚŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĨĂƌĄĂĂĚũƵĚŝĐĂĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĂŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌĞŚŽŵŽůŽŐĂƌĄŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͘
ϭϰ͘ϳDĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞĨŽƌĞŵĞŶǀŝĂĚŽƐƉŽƌĨĂǆŽƵĞͲŵĂŝůŶĆŽƐĞƌĆŽĂĐĂƚĂĚĂƐƉĞůĂWZ'K/Z͘
ϭϰ͘ϴKƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽĐŽŵǀŝƐƚĂĨƌĂŶƋƵĞĂĚĂĂŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐŶĂƐĂůĂĚĂKW>͘
ϭϰ͘ϵ KƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵ ƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƋƵĞƌ ƐŽď Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŝŵƉƵŐŶĂĕĆŽ͕ ƋƵĞƌ Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ͕ ƉĂƌĂ ŽďƚĞƌ Ž
ƌĞƚĂƌĚĂŵĞŶƚŽĚŽĐĞƌƚĂŵĞůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕ĂƉůŝĐĂƌͲƐĞͲĆŽĂƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƚ͘ϳΣ͕ĚĂ>ĞŝŶΣϭϬ͘ϱϮϬͬϮϬϬϮ͘
ϭϰ͘ϭϬKĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽŝŵƉŽƌƚĂƌĄĂŝŶǀĂůŝĚĂĕĆŽĂƉĞŶĂƐĚŽƐĂƚŽƐŝŶƐƵƐĐĞƚşǀĞŝƐĚĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽ͘
ϭϱ͘KEdZdK

ϭϱ͘ϭ ,ŽŵŽůŽŐĂĚĂ Ă ůŝĐŝƚĂĕĆŽ ƉĞůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞŵŝƚŝƌĄ Ă ŶŽƚĂ ĚĞ ĞŵƉĞŶŚŽ Ğ ĚĞƉŽŝƐ ĨŝƌŵĂƌĄ ĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĐŽŵŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŵŝŶƵƚĂƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͘

ϭϱ͘ϮKĂĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝŽƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚŽĂĂƐƐŝŶĂƌŽƚĞƌŵŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϬϴ;ŽŝƚŽͿ
ĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĚĞĐĂŝƌĚŽĚŝƌĞŝƚŽăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐƐĂŶĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂƌƐƵĂƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽƉŽƌŝŐƵĂů
ƉĞƌşŽĚŽ͕ƉŽƌŵŽƚŝǀŽũƵƐƚŽĞĂĐĞŝƚŽƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UFQJVZDLXVT+RM+23HPBGQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
92 - Ano - Nº 1770

Cotegipe







ϭϱ͘Ϯ͘ϭ ^Ğ͕ ƉŽƌ ŽĐĂƐŝĆŽ ĚĂ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĂƐ ĐĞƌƚŝĚƁĞƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚĠďŝƚŽ ĚĂ ĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ ^ŽĐŝĂů ;/E^^Ϳ͕ Ž &ƵŶĚŽ ĚĞ 'ĂƌĂŶƚŝĂ ƉŽƌ dĞŵƉŽ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽ ;&'d^Ϳ͕ Ă :ƵƐƚŝĕĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ ;EdͿ Ğ ĂƐ &ĂǌĞŶĚĂƐ
&ĞĚĞƌĂů͕ƐƚĂĚƵĂůĞDƵŶŝĐŝƉĂů͕ĞƐƚŝǀĞƌĞŵĐŽŵƉƌĂǌŽƐĚĞǀĂůŝĚĂĚĞǀĞŶĐŝĚŽƐ͕ŽſƌŐĆŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄĂƐŝƚƵĂĕĆŽƉŽƌŵĞŝŽ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŚĄďŝůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂŶĚŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĞĂŶĞǆĂŶĚŽŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞ
ŽďƚĞŶĕĆŽƉŽƌƚĂŝƐŵĞŝŽƐ͕ƐĂůǀŽŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

ϭϱ͘Ϯ͘Ϯ^ĞŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂƚƵĂůŝǌĄͲůĂƐƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŚĄďŝůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝĂƐĞƌĄŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽ
ĚĞϬϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂƌĂƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĐĞƌƚŝĚƁĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͕ĐŽŵ
ƉƌĂǌŽƐĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĞŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŶĆŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌ͘

ϭϱ͘ϯ ^Ğ Ž ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ǀĞŶĐĞĚŽƌ͕ ĐŽŶǀŽĐĂĚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ŶĆŽ ĐĞůĞďƌĂƌ Ž ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ Ġ ĨĂĐƵůƚĂĚŽ ă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐĂŶĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ĞǆĂŵŝŶĂƌ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ Ă ĂĐĞŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉĞůŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽ
ăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘

ϭϱ͘ϰĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĂĞŵƉƌĞƐĂŽƵŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽĐŽŵƉŽĚĞƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐ͘

ϭϱ͘ϱĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĨŝĐĂƌĄŽďƌŝŐĂĚĂĂĂĐĞŝƚĂƌŶĂƐŵĞƐŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ĂĐƌĠƐĐŝŵŽƐŽƵƐƵƉƌĞƐƐƁĞƐƋƵĞƐĞĨŝǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͕ĚĞ
ĂƚĠϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ϭϱ͘ϲǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂŽƌĞĂũƵƐƚĞĚĞƉƌĞĕŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƉƌſƉƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂĕƁĞƐ
ŽƵĂƉĞŶĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞůĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĞŵƉĞŶŚŽĚĞĚŽƚĂĕƁĞƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ
ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽƌƌŝŐŝĚŽ͕ŶĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽŵĞƐŵŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĂƉŽƐƚŝůĂ͕
ĚŝƐƉĞŶƐĂŶĚŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘

ϭϱ͘ϳKĨƵƚƵƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽŶĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĐĞƐƐĆŽŽƵƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ƐĞŵƉƌĠǀŝĂĞĞǆƉƌĞƐƐĂ
ĂŶƵġŶĐŝĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ϭϲ͘K^WZK^Z/DEdKKK:dK
ϭϲ͘ϭ͘KƐƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ŽďũĞƚŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞƐĞŵŽƚĞŐŝƉĞͬͲĂŚŝĂ͕ĞŵĚĞƉſƐŝƚŽŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞŽƚĞŐŝƉĞͬ͘

ϭϲ͘Ϯ͘KŵĂƚĞƌŝĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƉĞƌŵŝƚŝƌĐŽŵƉůĞƚĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚƵƌĂŶƚĞŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

ϭϲ͘ϯKŝŶşĐŝŽĚŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐƐĞĚĂƌĄĂƉſƐĂĞŶƚƌĞŐĂĚĂŶŽƚĂĚĞĞŵƉĞŶŚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽă
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͖

ϭϲ͘ϰEŽƚĂ&ŝƐĐĂůͬ&ĂƚƵƌĂĚĞǀĞ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞũƵŶƚŽĐŽŵŽƐĞƵŽďũĞƚŽ͘

ϭϲ͘ϱKƉƌĂǌŽƉĂƌĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽ;ƐͿWZKhdK;ƐͿŽďũĞƚŽ͕ĠĚĞϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŶŽƚĂĚĞ
ĞŵƉĞŶŚŽĞĚĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞ&ŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ͖

ϭϲ͘ϲKŶĆŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌĂǌŽĨŝǆĂĚŽĚŽŝƚĞŵϭϲ͘ϱƉŽĚĞƌĄŝŵƉůŝĐĂƌŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƐĂŶĕƁĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶŽƌƚ͘ϴϳĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͖

ϭϲ͘ϳKƐƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌŶŽĂƚŽĚĂĞŶƚƌĞŐĂ͕ƉƌĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƉĞůŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͖

ϭϲ͘ϴEĆŽƐĞƌĆŽĂĚŵŝƚŝĚŽƐ͕ƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽĚƵƚŽƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĞŵĚĞƐĂĐŽƌĚŽŽƵĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
ƉƌĞƐĐƌŝƚĂƐŶŽŶĞǆŽjŶŝĐŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖

ϭϲ͘ϵWŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĂĞŶƚƌĞŐĂ͕ĐĂƐŽƐĞũĂĚĞƚĞĐƚĂĚŽƋƵĞŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐŶĆŽĂƚĞŶĚĞŵĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽŽďũĞƚŽ͕ĚĞǀĞƌĄĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂů
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞũĞŝƚĄͲůŽ͕ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ŽďƌŝŐĂŶĚŽͲƐĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĂƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽŶĆŽĂĐĞŝƚŽ͕
ŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϬϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͘

ϭϲ͘ϭϬKƐƉƌŽĚƵƚŽƐƌĞĐƵƐĂĚŽƐƉĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĆŽ;ĂŽͿƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ;ƐͿ͕ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϬϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ
ĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĐŽƌƌĞŶĚŽƉŽƌĐŽŶƚĂĚŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĚĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐƌĞĐƵƐĂĚŽƐ͘
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ϭϳ͘KE/KW'DEdK

ϭϳ͘ϭ͘ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƵŵƉƌĂǌŽĚĞϬϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĕĆŽĚĂEŽƚĂ&ŝƐĐĂůͬ&ĂƚƵƌĂƉĞƌĂŶƚĞĞƐƚĞDhE/1W/K
Kd'/WͬͲ͕ƉĂƌĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ ƉſƐ Ž ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ Ğ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞ ĚŝƚĂů Ğ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂ ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĂƐ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ĂƐŶŽƚĂƐĨŝƐĐĂŝƐĚĞĨĂƚƵƌĂƐĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐăŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͬdĞƐŽƵƌĂƌŝĂƉĂƌĂŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽ
ĚĞĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚŽĂƚĞƐƚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂů͘

ϭϳ͘ϯ͘ KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ƐĞƌĆŽ ĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĂŶĐĄƌŝĂ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽŽŶŽŵĞĚŽďĂŶĐŽ͕ĂŐġŶĐŝĂ͕ůŽĐĂůŝĚĂĚĞĞŶƷŵĞƌŽĚĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞŵƋƵĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚŝǀĂĚŽŽĐƌĠĚŝƚŽ͘
ϭϳ͘ϰ͘EĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞũĞŝĕĆŽĚĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂů͕ŵŽƚŝǀĂĚĂƉŽƌĞƌƌŽƐŽƵŝŶĐŽƌƌĞĕƁĞƐ͕ŽƉƌĂǌŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽŶŽƐƵďŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌƉĂƐƐĂƌĄĂƐĞƌ
ĐŽŶƚĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂƐƵĂƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͘
ϭϴ͘^EO^
ϭϴ͘ϭ͘ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞƌĄƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůŝĐŝƚĂƌĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽŵŽDhE/1W/KKd'/WͬĞƐĞƌĄĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂŶŽ
ĐĂĚĂƐƚƌŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϬϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĞŵƵůƚĂĚĞĂƚĠϯϬй;ƚƌŝŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽǀĂůŽƌ
ĞƐƚŝŵĂĚŽƉĂƌĂĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĞĚĞŵĂŝƐĐŽŵŝŶĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƐŽƐ͗

/ͲŶĆŽĂƐƐŝŶĂƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽŽƵĂĂƚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉƌĞĕŽƐ͖
//ͲŶĆŽĞŶƚƌĞŐĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂŶŽĞĚŝƚĂů͖
///ͲĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĨĂůƐĂ͖
/sͲĐĂƵƐĂƌŽĂƚƌĂƐŽŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽ͖
sͲŶĆŽŵĂŶƚŝǀĞƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͖
s/ͲĨĂůŚĂƌŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
s//ͲĨƌĂƵĚĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
s///ͲĐŽŵƉŽƌƚĂƌͲƐĞĚĞŵŽĚŽŝŶŝĚƀŶĞŽ͖
/yͲĚĞĐůĂƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͖Ğ
yͲĐŽŵĞƚĞƌĨƌĂƵĚĞĨŝƐĐĂů͘

ϭϴ͘Ϯ͘WĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚĂ^ƵďĐŽŶĚŝĕĆŽϭϵ͘s///͕ƌĞƉƵƚĂƌͲƐĞͲĆŽŝŶŝĚƀŶĞŽƐĂƚŽƐĐŽŵŽŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƐĂƌƚŝŐŽƐϵϬ͕ϵϮ͕ϵϯ͕ϵϰ͕ϵϱĞϵϳĚĂ>ĞŝŶ͘Ǒ
ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͘

ϭϵ͘Eh>KZsK'K
ϭϵ͘ϭƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞǀŽŐĂĚĂƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĨĂƚŽƐƵƉĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽ͕ŽƵĂŶƵůĂĚĂƉŽƌǀşĐŝŽŽƵŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŵƋƵĞĂƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƚĞŶŚĂŵĚŝƌĞŝƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ͕ăĞǆĐĞĕĆŽĚŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚ͘ϱϵĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽƐŽĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽĞĂĂŵƉůĂĚĞĨĞƐĂ
ϮϬ͘/^WK^/O^'Z/^

ϮϬ͘ϭĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŵƉůŝĐĂƉĂƌĂŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞůĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĞĚŝƚĂůĞƐĞƵƐĂŶĞǆŽƐ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽƐ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĨŝĚĞůŝĚĂĚĞ Ğ ůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĞ ĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘

ϮϬ͘Ϯ&ŝĐĂƌĞƐĞƌǀĂĚŽăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞ͗
ĂͿ ĂĚŝĂƌ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ ĚĂŶĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĂŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂŽĨŝĐŝĂůĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϰ;ǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽͿŚŽƌĂƐĚĂĚĂƚĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĂƌĐĂĚĂ͖

ďͿƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌƉĂƌĂŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂƷƚŝůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ĐĂƐŽŚĂũĂŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŶĂĚĂƚĂŵĂƌĐĂĚĂƉĂƌĂĂ
ƐƵĂĂďĞƌƚƵƌĂ͕ŵĂŶƚŝĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͘

ϮϬ͘ϯK;ĂͿWZ'K/Z;ĂͿƉŽĚĞƌĄĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƐĞĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ƐƵƐƉĞŶĚĞƌŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĞĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĞƐĐůĂƌĞĐĞƌ ŽƵ Ă ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ă
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Cotegipe


ŝŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŝŵƉůŝƋƵĞ Ğŵ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŽƵ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌşĂ ĐŽŶƐƚĂƌ
ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘

ϮϬ͘ϰ KƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ŝŶƚŝŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĨĂǌġͲůŽ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉĞůŽ;ĂͿ
WZ'K/Z;ĂͿ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽͬŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘

ϮϬ͘ϱƐĚĞĐŝƐƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƐĂŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽŶŽŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͘

ϮϬ͘ϲKƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂůƐĞƌĆŽƌĞƐŽůǀŝĚŽƐƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƋƵĞĚĞǀĞƌĄǀĂůĞƌͲƐĞĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
ϮϬ͘ϳĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕ĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞĨŽƌ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽŝŶŝĚƀŶĞŽŶĂĄƌĞĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͘

ϮϬ͘ϴƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ĂŶƚĞƐĚĂĚĂƚĂĨŝǆĂĚĂƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ƉŽĚĞƌĄŽ;ĂͿWZ'K/Z;ĂͿ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ
ĞƐƚĞ ĞĚŝƚĂů͕ ŚŝƉſƚĞƐĞ Ğŵ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ ƌĞĂďƌŝŶĚŽͲƐĞ Ž ƉƌĂǌŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƋƵĂŶĚŽ͕
ŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĂǀĞůŵĞŶƚĞ͕ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĆŽĂĨĞƚĂƌĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͘

ϮϬ͘ϵK;ĂͿWZ'K/Z;ĂͿ͕ŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄƌĞůĞǀĂƌĨĂůŚĂƐĨŽƌŵĂŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂŵĂůŝƐƵƌĂĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŽƵĐŽŶƚƌĂƌŝĞŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘

ϮϬ͘ϭϬĨĂůƐŝĚĂĚĞĚĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐĞƌƚĂŵĞ͕ƉŽĚĞƌĄĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽĐƌŝŵĞĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƚŝŐŽϮϵϵĚŽſĚŝŐŽ
WĞŶĂů͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞŵŽƵƚƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐƉĞŶĂŝƐĞĚĂƐƐĂŶĕƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŽ
ĚĞǀŝĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽůĞŐĂů͕ĞŝŵƉůŝĐĂƌĄ͕ƚĂŵďĠŵ͕ŶĂŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƐĞŽĨĂƚŽǀŝĞƌĂƐĞƌĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƚƌąŵŝƚĞĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘

ϮϬ͘ϭϭ Ɛ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ƉƌĞĕŽƐ ƌĞĂĚĞƋƵĂĚĂƐ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĞ WƌĞŐĆŽ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ ă
ŽŵŝƐƐĆŽ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ >ŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ ŶĂ ^ĂůĂ ĚĞ >ŝĐŝƚĂĕƁĞƐ͕ WƌĠĚŝŽ ĚĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞĚŝĂĚŽ ŶĂ WƌĂĕĂ ĚĂ ĂŶĚĞŝƌĂ͕ ŶŽϭϬ͕
ĞŶƚƌŽʹŽƚĞŐŝƉĞͬ͘

ϮϬ͘ϭϮƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŵĞƐƚĞWƌĞŐĆŽƐĞƌĆŽƐĞŵƉƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐĞŵĨĂǀŽƌĚĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂĚŝƐƉƵƚĂĞŶƚƌĞŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͕
ƐĞŵĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝŵĞŶƚŽĚĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĂĨƵƚƵƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘

ϮϬ͘ϭϯ KƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ ĂƐŵĞŶƐĂŐĞŶƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ĞƐƚĂ ůŝĐŝƚĂĕĆŽ ;ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ ŝŵƉƵŐŶĂĕƁĞƐ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝƚĞĚŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů͕ǁǁǁ͘ůŝĐŝƚĂĐŽĞƐͲĞ͘ĐŽŵ͘ďƌ͕ƐĞŶĚŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽƀŶƵƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂ
ƉĞƌĚĂĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĚŝĂŶƚĞĚĂŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŵĞŶƐĂŐĞŶƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ͞ŚĂƚĚĞDĞŶƐĂŐĞŶƐ͘͟

Ϯϭ͘&KZK

Ϯϭ͘ϭ&ŝĐĂĚĞƐŝŐŶĂĚŽŽĨŽƌŽĚĂŽŵĂƌĐĂĚĞKd'/W͕ƐƚĂĚŽĚĂĂŚŝĂͲƌĂƐŝů͕ƉĂƌĂũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƋƵĞƐƚƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͘



DĄƌĐŝĂĚĂ^ŝůǀĂ^ĄdĞůĞƐ
WZ&/dDhE//W>
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Cotegipe






EyK/
dZDKZ&ZE/


ϭ͘ K:dK͗
KEdZdK  W^^K :hZ1/ WZ K &KZE/DEdK WZ>K  ,KZd/&Zhd/'ZE:/ZK^ WZ KDWKZ K
ZW/KDZE^K>Z^Z/^dZ/h1E^^K>^ZDhE//W>hK^dDhE/1W/K
Kd'/WͲ,/͘

Ϯ͘ K:d/sK͗
Ϯ͘ϭ KƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŝǀŽĚĞĨŝŶŝƌŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞŶŽƌƚĞŝĂŵĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂŽ&KZE/DEdKWZ>K,KZd/&Zhd/'ZE:/ZK^WZKDWKZKZW/KDZE
^K>Z^Z/^dZ/h1E^^K>^ZDhE//W>hK^dDhE/1W/KKd'/WͲ,/͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĞƐƚĞƚĞƌŵŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂů͘

ϯ͘ :h^d/&/d/s͗
ϯ͘ϭ͘ ƐƐĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽƐĞĨĂǌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĚĞǀŝĚŽăŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞDĞƌĞŶĚĂƐĐŽůĂƌŽĨĞƌƚĂĚĂŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂZĞĚĞ
DƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŶƐŝŶŽ͕ƚĂŶƚŽŶĂǌŽŶĂƌƵƌĂůƋƵĂŶƚŽƵƌďĂŶĂ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƚŝǀŽĚĞϮϬϮϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞĐĞŝƚƵĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͕
ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞŶŽĚŝĂϮϭĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϮ͕ĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚŽŽĐĞƌƚĂŵĞůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽWƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽϬϬϮͬϮϬϮϮ͕ƋƵĞƚŝŶŚĂ
ƉŽƌŽďũĞƚŽĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞũƵƌşĚŝĐĂŶŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽƉĂƌĐĞůĂĚŽĚĞŐġŶĞƌŽƐĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉŽƌŽĐĂƌĚĄƉŝŽĚĂŵĞƌĞŶĚĂ
ĞƐĐŽůĂƌĂƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŽƚĞŐŝƉĞͲĂŚŝĂ͕ƐĂďĞŶĚŽƋƵĞŽƐůŽƚĞƐ
ĚĞŶƷŵĞƌŽƐϬϮĞϬϰ͕ƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂǀĂŵŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ,KZd/&Zhd/'ZE:/ZK^W^ĨŽƌĂŵĨƌĂĐĂƐƐĂĚŽƐ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉƵďůŝĐŽƵ Ž ĞĚŝƚĂů ĚŽ WƌĞŐĆŽ ůĞƚƌƀŶŝĐŽ ϬϬϯͬϮϬϮϮ͕ ĐŽŵ Ž Ĩŝŵ ĚĞ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ƚĂŝƐ ŝƚĞŶƐ͕ ƉŽƌĠŵ͕ Ž ůŽƚĞ ĚĞ
ŚŽƌƚŝĨƌƵƚŝŐƌĂŶũĞŝƌŽƐŶŽǀĂŵĞŶƚĞĨŽŝĨƌĂĐĂƐƐĂĚŽ͘

ϯ͘Ϯ͘  ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ǀŝƐĂ Ž ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ǀĂƌŝĂĚŽƐ Ğ ƐĞŐƵƌŽƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŵ ƉĂƌĂ Ž ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ Ğ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐĂƵĚĄǀĞůĚŽƐĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐŶĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞŶƐŝŶŽĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞŽƚĞŐŝƉĞ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽŵĞůŚŽƌŝĂ
ĚŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ Ğ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ Ğ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ăƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĞŵ ĚĞ
ĂƚĞŶĕĆŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞĞŵǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵĂĐĞƐƐŽŝŐƵĂůŝƚĄƌŝŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐďŝŽůſŐŝĐĂƐĞŶƚƌĞĂƐĨĂŝǆĂƐ
ĞƚĄƌŝĂƐ͘

ϯ͘ϯ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ ŵĞŶƐĂů ĐŚĞŐŽƵͲƐĞ ĂŽƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ŶŽ dZDK  Z&ZE/͘ ƐƐŝŵ͕ ƉŽĚĞƌĞŵŽƐ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĂƚĞŶĚĞŶĚŽƐĂƚŝƐĨĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞŶŽƐƐĂĐůŝĞŶƚĞůĂ͘

ϰ͘ Z>KWZKhdK^^h^YhEd/^͗




>KdϬϭͲ,KZd/&Zhd/'ZE:/ZK^
/dD

ϭ

Ϯ

^Z/K
>,K Ͳ ŽůŽƌĂĕĆŽ ďƌĂŶĐĂ ŽƵ ƌŽǆĂ͘ ĂďĞĕĂ ƌĞĚŽŶĚĂ ĨŝƌŵĞ͕ ĐŚĞŝĂ ƐĞŵ ďƌŽƚĂĚŽ ŽƵ
ĐŚŽĐŚŽ͘WĂƌƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌŝŶƚĂĐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ͕ƉĞƌĨƵƌĂĕĆŽĚĞƉƌĂŐĂƐ͕
ĚĂŶŽ ŵĞĐąŶŝĐŽ ŽƵ ŵĂŶĐŚĂƐ͘ ĞŶƚĞƐ ĨŝƌŵĞƐ͕ ŐƌĂƷĚŽƐ Ğ ƵŶŝĚŽƐ ƐĞŵ ƉŽůƉĂ ĞǆƉŽƐƚĂ͘
ĞǀĞ ĞƐƚĂƌ ĨƌĞƐĐŽ ŝƐĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂƐ ƚĞƌƌŽƐĂƐ ŽƵ ĐŽƌƉŽƐ ĞƐƚƌĂŶŚŽƐ ĂĚĞƌŝĚŽƐ Ă
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĞǆƚĞƌŶĂĞŶŽƉŽŶƚŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘
KsK^'ZE:ͲdŝƉŽ͕ďƌĂŶĐŽ͕ŝŶƚĂĐƚŽƐ͕ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽĞŵĐĂƌƚĞůĂƐĞĐĂŝǆĂƐĚĞ
ƉĂƉĞůĆŽ͘;ĐĂŝǆĂĐŽŵϯϬĚƷǌŝĂƐͿ

hE
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y

ϮϬϬ
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ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ
ϭϭ

ϭϮ



Cotegipe

K>ͲĞƉƌŝŵĞŝƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ƌĞĚŽŶĚĂŽƵĞŵĨŽƌŵĂƚŽĚĞƉġƌĂ͘ƵůďŽƐĨŝƌŵĞƐĐŽŵ
ĐĂƐĐĂƐĞĐĂƐĞŵďƌŽƚĂĚŽĞƉĞƐĐŽĕŽƐĞĐŽĞĐŝĐĂƚƌŝǌĂĚŽ͘^ĞŵƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĨĞƌŝĚĂƐ͕ĄƌĞĂƐ
ĂŵŽůĞĐŝĚĂƐ͕
ŵŽĨŽƐ
ŽƵ
ŵĂŶĐŚĂƐ͘
Ͳ K ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞǀĞ ŽĐŽƌƌĞƌ Ğŵ ĐĂŝǆĂ ƉůĄƐƚŝĐĂ ůŝŵƉĂ͕ ŽƵ ĞŵďĂůĂŐĞŵ ƉůĄƐƚŝĐĂ ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂǀĞŶƚŝůĂĕĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ĞŵďŽŵĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘
EE WZd Ͳ Ğ ƉƌŝŵĞŝƌĂ͕ ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ͕ ĚĞǀĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ
ĐƵůƚŝǀĂƌ ďĞŵ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͕ Ğ ĞƐƚĄ ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͕ ďĞŵ ĨŽƌŵĂĚŽ͕ ůŝŵƉŽ͕
ĐŽŵĐŽůŽƌĂĕĆŽƉƌſƉƌŝĂ͕ůŝǀƌĞĚĞĚĂŶŽƐŵĞĐąŶŝĐŽƐ͕ĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ƉƌĂŐĂƐĞĚŽĞŶĕĂƐĞĞƐƚĄ
Ğŵ ƉĞƌĨĞŝƚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ Ğ ŐƌĂƵ ĚĞ ŵĂƚƵƌĂĕĆŽ ƚĂů ƋƵĞ ůŚĞ ƉĞƌŵŝƚĂ
ƐƵƉŽƌƚĂƌĂŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ͕ŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐƉĂƌĂŽ
ĐŽŶƐƵŵŽ͘ƵŶŝĚĂĚĞƉĞƐĂŶĚŽĞŵŵĠĚŝĂĚĞϭϮϬĂϭϱϬŐ
dd /E'>^ Ͳ Žƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ͕ ĚĞ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ƚĂŵĂŶŚŽ ŐƌĂŶĚĞ ŽƵ
ŵĠĚŝŽ͕ ƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ ŝŶƚĞŝƌĂ͕ ƐĞŵĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽƵ ĚĞĨĞŝƚŽƐ͕ ĐĂƐĐĂůŝƐĂ Ğ ĐŽŵ ďƌŝůŚŽ͕ ƐĞŵ
ĐŽƌƉŽƐ
ĞƐƚƌĂŶŚŽƐ
ŽƵ
ƚĞƌƌĂ
ĂĚĞƌŝĚĂ
ă
ƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ
ĞǆƚĞƌŶĂ͘
ͲKƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞǀĞŽĐŽƌƌĞƌĞŵĐĂŝǆĂĚĞƉůĄƐƚŝĐŽůŝŵƉĂ͕ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ĞŵďŽŵĞƐƚĂĚŽĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘
D sZD>, Ͳ Ğ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ƚŝƉŽ &ƵŐŝ ŽƵ 'ĂůĂ͕ ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ͕ ĚĞǀĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽ ĐƵůƚŝǀĂƌ ďĞŵ ĚĞĨŝŶŝĚĂƐ͕ ďĞŵ ĨŽƌŵĂĚŽ͕ ůŝŵƉŽ͕ ĐŽŵ
ĐŽůŽƌĂĕĆŽ ƉƌſƉƌŝĂ͕ ůŝǀƌĞ ĚĞ ĚĂŶŽƐ ŵĞĐąŶŝĐŽƐ͕ ƚĂů ƋƵĞ ůŚĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵƉŽƌƚĂƌ Ă
ŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ͕ŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽ͘
ĞǀĞŵƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞƐĞŵĐĂŝǆĂƐĚĞƉĂƉĞůĆŽĞƐĞƉĂƌĂĚĂƐƉŽƌĚŝǀŝƐſƌŝĂƐĚĞƉĂƉĞůĆŽƉĂƌĂ
ƋƵĞƐƵƉŽƌƚĞƉŽƌŵĂŝƐƚĞŵƉŽŽĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ͘ŽŵƉĞƐŽĚĞϭϮϬŐĂϭϳϬŐĂƵŶŝĚĂĚĞ͘
,h,h Ͳ ĚĞ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ŐƌĂƵ ĚĞ ŵĂƚƵƌĂĕĆŽ ƚĂů ƋƵĞ ůŚĞ
ƉĞƌŵŝƚĂ ƐƵƉŽƌƚĂƌ Ă ŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ͕ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ĂĚĞƋƵĂĚĂƐƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽ͘ŽŵĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƐƵũŝĚĂĚĞƐ͕ƉĂƌĂƐŝƚŽƐĞůĂƌǀĂƐ͘
D>KDZ>KͲĞƉƌŝŵĞŝƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŐƌĂƵĚĞŵĂƚƵƌĂĕĆŽƉƌſƉƌŝŽ
ƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽ͘ŽŵĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƌĂĐŚĂĚƵƌĂƐ͕ĐŽƌƚĞƐŶĂĐĂƐĐĂŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĂůƚĞƌĂĕĆŽ
ƋƵĞ ĂĨĞƚĞ ƐƵĂ ĂƉĂƌġŶĐŝĂ͘ >ŝǀƌĞƐ ĚĞ ƵŵŝĚĂĚĞ ĞǆƚĞƌŶĂ͕ ƚĞƌƌĂ͕ ƉĂƌĂƐŝƚĂƐ Ğ ƌĞƐşĚƵŽƐ ĚĞ
ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ͘
ͲKƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞǀĞŽĐŽƌƌĞƌĞŵĐĂŝǆĂĚĞƉůĄƐƚŝĐŽůŝŵƉĂ͕ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ĞŵďŽŵĞƐƚĂĚŽĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘
D>E/ͲĞƉƌŝŵĞŝƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŐƌĂƵĚĞŵĂƚƵƌĂĕĆŽƉƌſƉƌŝŽƉĂƌĂŽ
ĐŽŶƐƵŵŽ͘ Žŵ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĂĐŚĂĚƵƌĂƐ͕ ĐŽƌƚĞƐ ŶĂ ĐĂƐĐĂ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ƋƵĞ
ĂĨĞƚĞ ƐƵĂ ĂƉĂƌġŶĐŝĂ͘ >ŝǀƌĞƐ ĚĞ ƵŵŝĚĂĚĞ ĞǆƚĞƌŶĂ͕ ƚĞƌƌĂ͕ ƉĂƌĂƐŝƚĂƐ Ğ ƌĞƐşĚƵŽƐ ĚĞ
ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ͘
ͲKƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞǀĞŽĐŽƌƌĞƌĞŵĐĂŝǆĂĚĞƉůĄƐƚŝĐŽůŝŵƉĂ͕ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ĞŵďŽŵĞƐƚĂĚŽĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘
EKhZͲ&ƌĞƐĐĂ͕ĐŽŵĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƌĂĐŚĂĚƵƌĂƐŽƵĐŽƌƚĞƐŶĂĐĂƐĐĂ͘>ŝǀƌĞƐĚĞƵŵŝĚĂĚĞ
ĞǆƚĞƌŶĂ͕
ƚĞƌƌĂ͕
ƉĂƌĂƐŝƚĂƐ
Ğ
ƌĞƐşĚƵŽƐ
ĚĞ
ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ͘
ͲKƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞǀĞŽĐŽƌƌĞƌĞŵĐĂŝǆĂĚĞƉůĄƐƚŝĐŽůŝŵƉĂ͕ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ĞŵďŽŵĞƐƚĂĚŽĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘
ZWK>,K Ͳ ϭǐ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ĨŽůŚĂƐ ƐĞŵ ŵĂŶĐŚĂƐ Ğ şŶƚĞŐƌĂƐ͕ ůŝǀƌĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂ Ğ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕĆŽ͕ƐĞƉĂƌĂĚĂƐƉŽƌĐĂďĞĕĂ͘
dKDd Ͳ Ğ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ĨƌĞƐĐŽƐ͕ ŶĆŽ ĞƐƚĂƌ ĂŵĂƐƐĂĚŽ ŽƵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ĨĞƌŝĚĂƐ͕ŵĂŶĐŚĂƐŶĂĐĂƐĐĂ͕ŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĂůƚĞƌĂĕĆŽƋƵĞĂĨĞƚĞƐƵĂĂƉĂƌġŶĐŝĂ͘EĆŽĐŽŶƚĞƌ
ƚĞƌƌĂ͕ ŝŶƐĞƚŽƐ ŽƵ ĐŽƌƉŽƐ ĞƐƚƌĂŶŚŽƐ ĂĚĞƌŝĚŽƐ ŶĂ ĐĂƐĐĂ͘ Žŵ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ƵŵŝĚĂĚĞ Ğ
ďŽůŽƌ͘ K ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞǀĞ ŽĐŽƌƌĞƌ Ğŵ ĐĂŝǆĂ ĚĞ ƉůĄƐƚŝĐŽ ůŝŵƉĂ͕ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ Ğŵ ďŽŵ
ĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘

<'

ϭϬϬϬ

<'

ϯϬϬϬ

<'

ϭϬϬϬ

<'

ϰϬϬϬ

<'

ϱϬϬ

<'

ϮϴϬϬ

<'

ϱϬϬϬ

<'

ϮϬϬϬ

<'

ϭϬϬϬ

<'

ϮϬϬϬ

ϱ͘ &hEDEdK>'>͗

ϱ͘ϭ͘ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƉĂƌĂŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂĞƐƚĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶĂ>ĞŝŶǑ͘ϭϬ͘ϱϮϬͬϬϮ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞ
ŽWƌĞŐĆŽ͕ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕Ă>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭϮϯ͕ĚĞϭϰ͘ϭϮ͘ϬϲĞƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌƉĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
ĐŽŶƚŝĚĂƐŶĂ>Ğŝ&ĞĚĞƌĂůŶǑϴ͘ϲϲϲ͕ĚĞϮϭ͘Ϭϲ͘ϵϯ͕>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϰϳĚĞϬϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϰ͕ĐŽŵƐƵĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Abril de 2022
97 - Ano - Nº 1770
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ϲ͘ DKE^dZd/sKZ^h>dK^Z>EK;KEKD//Ϳ͗
ϲ͘ϭ͘  ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĂĚĞ Ă ƐĞƌ ŽďƚŝĚĂ ƉĞůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͕ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚĂ ƉĞůŽ
ƌĞĐƵƌƐŽĚĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽƌĂŵŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞŐƵůĂƌĞĂĚĞƋƵĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕
ĐƵũŽĨĂƚŽƌƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞƐĞƌĄŽ͞DEKZWZKWKZ>Kd͘͟ƐƐŝŵ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƚĂůĐƌŝƚĠƌŝŽĞͬŽƵƉĂƌąŵĞƚƌŽ͕
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŽďƚĞƌĄ Ă ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ ĐƵƐƚŽ ďĞŶĞĨşĐŝŽ͕ ŶĆŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ƐĞũĂ ĞůĂ ƵŵĂ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚŽƉƌĞĕŽƉƌĂƚŝĐĂĚŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ;ƐͿƉƌŽĚƵƚŽŽĨĞƌƚĂĚŽ;ƐͿƉĞůĂ;ƐͿ
ĞŵƉƌĞƐĂ;ƐͿ͕ĐƵũĂĞƐĐŽůŚĂƌĞĐĂŝƌĄŶĂƋƵĞůĂƋƵĞĐŽƚĂƌŽDEKZWZK>Kd͘
ϳ͘ KEdZdK͗
ϳ͘ϭ͘ ,ŽŵŽůŽŐĂĚĂ Ă ůŝĐŝƚĂĕĆŽ ƉĞůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞŵŝƚŝƌĄ Ă ŶŽƚĂ ĚĞ ĞŵƉĞŶŚŽ Ğ ĚĞƉŽŝƐ ĨŝƌŵĂƌĄ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĐŽŵŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŵŝŶƵƚĂƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͘
ϳ͘Ϯ͘ KĂĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝŽƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚŽĂĂƐƐŝŶĂƌŽƚĞƌŵŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞ
ĂƚĠϬϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĚĞĐĂŝƌĚŽĚŝƌĞŝƚŽăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐƐĂŶĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐŽůŝĐŝƚĂƌ
ƐƵĂƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽƉŽƌŝŐƵĂůƉĞƌşŽĚŽ͕ƉŽƌŵŽƚŝǀŽũƵƐƚŽĞĂĐĞŝƚŽƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘



ϳ͘ϯ͘ ^Ğ͕ ƉŽƌ ŽĐĂƐŝĆŽ ĚĂ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĂƐ ĐĞƌƚŝĚƁĞƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚĠďŝƚŽ ĚĂ ĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů;/E^^Ϳ͕Ž&ƵŶĚŽĚĞ'ĂƌĂŶƚŝĂƉŽƌdĞŵƉŽĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ;&'d^Ϳ͕Ă:ƵƐƚŝĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ;EdͿĞĂƐ&ĂǌĞŶĚĂƐ
&ĞĚĞƌĂů͕ƐƚĂĚƵĂůĞDƵŶŝĐŝƉĂů͕ĞƐƚŝǀĞƌĞŵĐŽŵƉƌĂǌŽƐĚĞǀĂůŝĚĂĚĞǀĞŶĐŝĚŽƐ͕ŽſƌŐĆŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄĂƐŝƚƵĂĕĆŽƉŽƌŵĞŝŽ
ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŚĄďŝůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂŶĚŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĞĂŶĞǆĂŶĚŽŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĂƐƐşǀĞŝƐ
ĚĞŽďƚĞŶĕĆŽƉŽƌƚĂŝƐŵĞŝŽƐ͕ƐĂůǀŽŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘

ϳ͘ϰ͘ ^ĞŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂƚƵĂůŝǌĄͲůĂƐƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŚĄďŝůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝĂƐĞƌĄŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽ
ĚĞϬϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂƌĂƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĐĞƌƚŝĚƁĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͕
ĐŽŵƉƌĂǌŽƐĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĞŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŶĆŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌ͘

ϳ͘ϱ͘ ^ĞŽůŝĐŝƚĂŶƚĞǀĞŶĐĞĚŽƌ͕ĐŽŶǀŽĐĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ŶĆŽĐĞůĞďƌĂƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĠĨĂĐƵůƚĂĚŽă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ƐĂŶĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ĞǆĂŵŝŶĂƌ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ Ă
ĂĐĞŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ ŶĂ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ž ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůŽ ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ĚĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘



ϳ͘ϲ͘  ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŽƵ ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽ ĐŽŵ ƉŽĚĞƌĞƐ
ĞǆƉƌĞƐƐŽƐ͘



ϳ͘ϳ͘  ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ ĨŝĐĂƌĄ ŽďƌŝŐĂĚĂ Ă ĂĐĞŝƚĂƌ ŶĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽƐ ŽƵ ƐƵƉƌĞƐƐƁĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĨŝǌĞƌĞŵ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͕ĚĞĂƚĠϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘



ϳ͘ϴ͘ ǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂŽƌĞĂũƵƐƚĞĚĞƉƌĞĕŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƉƌſƉƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕƁĞƐŽƵĂƉĞŶĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞůĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĞŵƉĞŶŚŽ
ĚĞĚŽƚĂĕƁĞƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽƌƌŝŐŝĚŽ͕ŶĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽŵĞƐŵŽ͕
ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌƐŝŵƉůĞƐĂƉŽƐƚŝůĂ͕ĚŝƐƉĞŶƐĂŶĚŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘











ϳ͘ϵ͘ KĨƵƚƵƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽŶĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĐĞƐƐĆŽŽƵƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ƐĞŵƉƌĠǀŝĂĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĂĂŶƵġŶĐŝĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

ϴ͘ KE/KW'DEdK͗
ϴ͘ϭ͘ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƵŵƉƌĂǌŽĚĞϬϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĕĆŽĚĂEŽƚĂ&ŝƐĐĂůͬ&ĂƚƵƌĂƉĞƌĂŶƚĞĞƐƚĞDhE/1W/K
Kd'/WͬͲ͕ƉĂƌĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
ϴ͘Ϯ͘ƉſƐŽƉƌĂǌŽĚĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƚĞĚŝƚĂůĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ĂƐŶŽƚĂƐĨŝƐĐĂŝƐĚĞĨĂƚƵƌĂƐĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐăŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͬdĞƐŽƵƌĂƌŝĂƉĂƌĂŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕
ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚŽĂƚĞƐƚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂů͘
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Cotegipe


ϴ͘ϯ͘KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƐĞƌĆŽĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐĞŵĨĂǀŽƌĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĂŶĐĄƌŝĂĞŵĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚĂ
ŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽŽŶŽŵĞĚŽďĂŶĐŽ͕ĂŐġŶĐŝĂ͕ůŽĐĂůŝĚĂĚĞĞŶƷŵĞƌŽĚĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĞŵƋƵĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚŝǀĂĚŽŽĐƌĠĚŝƚŽ͘
ϴ͘ϰ͘EĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞũĞŝĕĆŽĚĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂů͕ŵŽƚŝǀĂĚĂƉŽƌĞƌƌŽƐŽƵŝŶĐŽƌƌĞĕƁĞƐ͕ŽƉƌĂǌŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽŶŽƐƵďŝƚĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƉĂƐƐĂƌĄĂƐĞƌĐŽŶƚĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂƐƵĂƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͘




ϴ͘ϱ͘KdKKZDEdZ/
ϴ͘ϱ͘ϭ͘  ĚĞƐƉĞƐĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĐŽƌƌĞƌĄ ă ĐŽŶƚĂ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ŶŽ KƌĕĂŵĞŶƚŽ 'ĞƌĂů ĚŽ
DƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐŶŽ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŽŶƚƌĂƚŽ͘
hE/͗ϬϮ͘Ϭϲ͘ϬϬϬ&hEKDhE//W>hK
d/s/ϭϮ͘ϯϬϲ͘ϬϬϯ͘ϮϬϯϬ'ZE/DEdK^O^KWE
d/s/ϭϮ͘ϯϲϭ͘ϬϬϯ͘ϮϬϯϱ'^dK^O^K^>Z/KͲhKͲ;Y^Ϳ
>DEdK͗ϯ͘ϯ͘ϵ͘Ϭ͘ϯϬ͘Ϭϭ͘ϬϬDĂƚĞƌŝĂůĚĞŽŶƐƵŵŽ
&KEd͗ϬϬͲZhZ^K^KZ/EZ/K^
&KEd͗ϬϰͲŽŶƚƌŝďWƌŽŐŶƐ&ƵŶĚͲ^ĂůĄƌŝŽĚƵĐĂĕĆŽ
&KEd͗ϭϱͲdƌĂŶƐĨZĞĐ&ƵŶĚŽEĂĐĚƵĐͲ&E
^EO^͗






ϴ͘ϭ͘  ůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞƌĄ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ Ž ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŝĐŝƚĂƌ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ĐŽŵ Ž DhE/1W/K  Kd'/Wͬ Ğ ƐĞƌĄ
ĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂŶŽĐĂĚĂƐƚƌŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϬϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĞŵƵůƚĂĚĞ
ĂƚĠϯϬй;ƚƌŝŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽǀĂůŽƌĞƐƚŝŵĂĚŽƉĂƌĂĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĞĚĞŵĂŝƐĐŽŵŝŶĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƐŽƐ͗
/ͲŶĆŽĂƐƐŝŶĂƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽŽƵĂĂƚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉƌĞĕŽƐ͖
//ͲŶĆŽĞŶƚƌĞŐĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂŶŽĞĚŝƚĂů͖
///ͲĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĨĂůƐĂ͖
/sͲĐĂƵƐĂƌŽĂƚƌĂƐŽŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽ͖
sͲŶĆŽŵĂŶƚŝǀĞƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͖
s/ͲĨĂůŚĂƌŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
s//ͲĨƌĂƵĚĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
s///ͲĐŽŵƉŽƌƚĂƌͲƐĞĚĞŵŽĚŽŝŶŝĚƀŶĞŽ͖
/yͲĚĞĐůĂƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͖Ğ
yͲĐŽŵĞƚĞƌĨƌĂƵĚĞĨŝƐĐĂů͘
ϴ͘Ϯ͘ WĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚĂ^ƵďĐŽŶĚŝĕĆŽϭϵ͘s///͕ƌĞƉƵƚĂƌͲƐĞͲĆŽŝŶŝĚƀŶĞŽƐĂƚŽƐĐŽŵŽŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƐĂƌƚŝŐŽƐϵϬ͕ϵϮ͕ϵϯ͕ϵϰ͕ϵϱĞϵϳĚĂ
>ĞŝŶ͘Ǒϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͘
ϭϬ͘ Eh>KZsK'K͗
ϭϬ͘ϭ͘ƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞǀŽŐĂĚĂƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĨĂƚŽƐƵƉĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽ͕ŽƵ ĂŶƵůĂĚĂƉŽƌǀşĐŝŽŽƵŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŵƋƵĞĂƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƚĞŶŚĂŵĚŝƌĞŝƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ͕ă
ĞǆĐĞĕĆŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚ͘ϱϵĚĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽƐŽĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽĞĂĂŵƉůĂĚĞĨĞƐĂ͘
ϭϭ͘ /^WK^/O^'Z/^͗

ϭϭ͘ϭ͘ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŵƉůŝĐĂƉĂƌĂŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞůĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĞĚŝƚĂůĞƐĞƵƐĂŶĞǆŽƐ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽƐ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĨŝĚĞůŝĚĂĚĞ Ğ ůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĞ ĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘

ϭϭ͘Ϯ͘&ŝĐĂƌĞƐĞƌǀĂĚŽăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞ͗

ĂͿ ĂĚŝĂƌ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĂƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ ĚĂŶĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĂŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂŽĨŝĐŝĂůĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϮϰ;ǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽͿŚŽƌĂƐĚĂĚĂƚĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĂƌĐĂĚĂ͖
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ďͿƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌƉĂƌĂŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂƷƚŝůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ĐĂƐŽŚĂũĂŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŶĂĚĂƚĂŵĂƌĐĂĚĂƉĂƌĂĂ
ƐƵĂĂďĞƌƚƵƌĂ͕ŵĂŶƚŝĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͘


ϭϭ͘ϯ͘K;ĂͿWZ'K/Z;ĂͿƉŽĚĞƌĄĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƐĞĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ƐƵƐƉĞŶĚĞƌŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĞĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŵĞƐŵŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĞƐĐůĂƌĞĐĞƌ ŽƵ Ă ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ă
ŝŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŝŵƉůŝƋƵĞ Ğŵ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŽƵ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌşĂ ĐŽŶƐƚĂƌ
ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘

ϭϭ͘ϰ͘ KƐ ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ŝŶƚŝŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĨĂǌġͲůŽ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉĞůŽ;ĂͿ
WZ'K/Z;ĂͿ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽͬŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘

ϭϭ͘ϱ͘ƐĚĞĐŝƐƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƐĂŽƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽŶŽŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͘

ϭϭ͘ϲ͘KƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂůƐĞƌĆŽƌĞƐŽůǀŝĚŽƐƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƋƵĞĚĞǀĞƌĄǀĂůĞƌͲƐĞĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
ϭϭ͘ϳ͘ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽ͕ĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞĨŽƌ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽŝŶŝĚƀŶĞŽŶĂĄƌĞĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͘
ϭϭ͘ϴ͘ƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ĂŶƚĞƐĚĂĚĂƚĂĨŝǆĂĚĂƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ƉŽĚĞƌĄŽ;ĂͿWZ'K/Z;ĂͿ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ
ĞƐƚĞ ĞĚŝƚĂů͕ ŚŝƉſƚĞƐĞ Ğŵ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ ƌĞĂďƌŝŶĚŽͲƐĞ Ž ƉƌĂǌŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƋƵĂŶĚŽ͕
ŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĂǀĞůŵĞŶƚĞ͕ĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĆŽĂĨĞƚĂƌĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͘

ϭϭ͘ϵ͘K;ĂͿWZ'K/Z;ĂͿ͕ŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄƌĞůĞǀĂƌĨĂůŚĂƐĨŽƌŵĂŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂŵĂůŝƐƵƌĂĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŽƵĐŽŶƚƌĂƌŝĞŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘

ϭϭ͘ϭϬ͘ĨĂůƐŝĚĂĚĞĚĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐĞƌƚĂŵĞ͕ƉŽĚĞƌĄĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽĐƌŝŵĞĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƚŝŐŽϮϵϵĚŽſĚŝŐŽ
WĞŶĂů͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞŵŽƵƚƌĂƐĨŝŐƵƌĂƐƉĞŶĂŝƐĞĚĂƐƐĂŶĕƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŽ
ĚĞǀŝĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽůĞŐĂů͕ĞŝŵƉůŝĐĂƌĄ͕ƚĂŵďĠŵ͕ŶĂŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƐĞŽĨĂƚŽǀŝĞƌĂƐĞƌĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƚƌąŵŝƚĞĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘

ϭϭ͘ϭϭ͘ Ɛ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ƉƌĞĕŽƐ ƌĞĂĚĞƋƵĂĚĂƐ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĞ WƌĞŐĆŽ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ ă
ŽŵŝƐƐĆŽ WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ >ŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ ŶĂ ^ĂůĂ ĚĞ >ŝĐŝƚĂĕƁĞƐ͕ WƌĠĚŝŽ ĚĂ WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƐĞĚŝĂĚŽ ŶĂ WƌĂĕĂ ĚĂ ĂŶĚĞŝƌĂ͕ ŶŽϭϬ͕
ĞŶƚƌŽʹŽƚĞŐŝƉĞͬ͘

ϭϭ͘ϭϮ͘ƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŵĞƐƚĞWƌĞŐĆŽƐĞƌĆŽƐĞŵƉƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚĂƐĞŵĨĂǀŽƌĚĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂĚŝƐƉƵƚĂĞŶƚƌĞŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͕
ƐĞŵĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝŵĞŶƚŽĚĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĂĨƵƚƵƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘

ϭϭ͘ϭϯ͘KƐůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞǀĞƌĆŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐŵĞŶƐĂŐĞŶƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ;ƌĞƐƉŽƐƚĂƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ŝŵƉƵŐŶĂĕƁĞƐ͕
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝƚĞĚŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝů͕ǁǁǁ͘ůŝĐŝƚĂĐŽĞƐͲĞ͘ĐŽŵ͘ďƌ͕ƐĞŶĚŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽƀŶƵƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂ
ƉĞƌĚĂĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĚŝĂŶƚĞĚĂŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŵĞŶƐĂŐĞŶƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ͞ŚĂƚĚĞDĞŶƐĂŐĞŶƐ͘͟
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Cotegipe





EyK///

>ZKjE/



͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ŶǑ ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ƉŽƌ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĞ ƐĞƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů͕ Ž;ĂͿ ^ƌ͘ ;ĂͿ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ƉŽƌƚĂĚŽƌ;ĂͿ ĚĂ ĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĚĂĚĞ
ŶǑ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĞĚŽW&ŶǑ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽǆǆǆǆͬϮϬϮϮ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĂƐ
ƐĂŶĕƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĐĂďşǀĞŝƐĞƐŽďĂƐƉĞŶĂƐĚĂůĞŝ͕>Z͗

ĂͿ YƵĞĞƐƚĂĞŵƉƌĞƐĂĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ;ͺͺͺͿD/ZKDWZ^ͬ;ͺͺͺͿDWZ^WYhEKWKZd͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ/ŶĐŝƐŽƐ/Ğ//ĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϮϯĚĞϭϰͬϭϮͬϮϬϬϲ͖ĞĐůĂƌĂĂŝŶĚĂƋƵĞĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĄĞǆĐůƵşĚĂĚĂƐǀĞĚĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽ
ϰǑĚŽĂƌƚŝŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϮϯ͕ĚĞϭϰͬϭϮͬϮϬϬϲ͘KďƐ͗ĂƐƐŝŶĂůĂƌĐŽŵ͞y͟ĂŽƉĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͖

ďͿ YƵĞ͕ĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăWŽƌƚĂƌŝĂ^ŶǑϱϭ͕ĚĞϬϯĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶƀŵŝĐŽĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚĂ:ƵƐƚŝĕĂĞƐŽďĂƐƉĞŶĂƐĚĂůĞŝ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŽĂƌƚ͘ϮϵϵĚŽſĚŝŐŽWĞŶĂůƌĂƐŝůĞŝƌŽ͗;ĂͿĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŶĞǆĂĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞƋƵĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶĆŽĨŽŝ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂĚŽĂ͕ĚŝƐĐƵƚŝĚŽĐŽŵ
ŽƵ ƌĞĐĞďŝĚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŽƵ ĚĞ ĨĂƚŽ ĚŽ WƌĞŐĆŽ ůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞŝŽ ŽƵ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƉĞƐƐŽĂ͖ ;ďͿ Ă ŝŶƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂŶĞǆĂ ŶĆŽ ĨŽŝ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ Ă͕ ĚŝƐĐƵƚŝĚŽ ĐŽŵ ŽƵ ƌĞĐĞďŝĚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŽƵ ĚĞ ĨĂƚŽ ĚŽ WƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞŝŽ ŽƵ ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƐƐŽĂ͖ ;ĐͿ ƋƵĞ ŶĆŽ ƚĞŶƚŽƵ͕ƉŽƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞŝŽ ŽƵ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƐƐŽĂ͕ ŝŶĨůƵŝƌ ŶĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŽƵ ĚĞ ĨĂƚŽ ĚŽ WƌĞŐĆŽ
ůĞƚƌƀŶŝĐŽƋƵĂŶƚŽĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŽƵŶĆŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͖;ĚͿƋƵĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŶĞǆĂŶĆŽƐĞƌĄ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕
ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĂŽƵĚŝƐĐƵƚŝĚŽĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŽƵĚĞĨĂƚŽĚŽWƌĞŐĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽ
ĂŶƚĞƐĚĂĂĚũƵĚŝĐĂĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͖;ĞͿƋƵĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂŶĞǆĂŶĆŽĨŽŝ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ĚŝƌĞƚĂ
ŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂĚŽĂ͕ĚŝƐĐƵƚŝĚŽĐŽŵŽƵƌĞĐĞďŝĚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞĂŶƚĞƐĚĂĂďĞƌƚƵƌĂŽĨŝĐŝĂůĚĂƐ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͖

ĐͿ YƵĞŶĆŽĞŵƉƌĞŐĂŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭϴ;ĚĞǌŽŝƚŽͿĂŶŽƐĞŵƚƌĂďĂůŚŽŶŽƚƵƌŶŽ͕ƉĞƌŝŐŽƐŽŽƵŝŶƐĂůƵďƌĞĞŶĞŵŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭϲ;ĚĞǌĞƐƐĞŝƐͿ
ĂŶŽƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĂůǀŽŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭϰ;ƋƵĂƚŽƌǌĞͿĂŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽyyy///͕
ĂƌƚŝŐŽϳǑĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘

ĚͿ ƋƵĞŝŶĞǆŝƐƚĞƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƚŽŝŵƉĞĚŝƚŝǀŽăƐƵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂůŝĐŝƚĂĕĆŽĐŝƚĂĚĂ͕ƋƵĞŶĆŽĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂŝŶŝĚƀŶĞĂĞŶĆŽĞƐƚĄŝŵƉĞĚŝĚĂ
ŽƵƐƵƐƉĞŶƐĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽŵŽWŽĚĞƌWƷďůŝĐŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĨĞƌĂ͕ĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌƋƵĂůƋƵĞƌŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĨĂƚŽƐ
ƐƵƉĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞƐ͘

ĞͿ ƋƵĞĐƵŵƉƌĞƉůĞŶĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚŽƐŶŽĚŝƚĂů͕ĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽs//ĚŽĂƌƚ͘ϰǑĚĂ





>ĞŝŶǑϭϬ͘ϱϮϬͬϮϬϬϮ͘
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
;ŶŽŵĞĞŶƷŵĞƌŽĚĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞͿ



K^ZsK͗>ZKDWW>d/DZK>//dEd
KďƐ͗͘ƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƉƌĞĕŽĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘
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Cotegipe


EyK/s
D/EhdKKEdZdKEǑϬϬϬͬϮϬϮϮ


DhE/1W/KKd'/W͕ͬƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞKd'/WͬͲMƌŐĆŽ'ĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌ͕ƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽ
ƉƷďůŝĐŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŽŶǑ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĞŶĚĞƌĞĕŽŶĂWƌĂĕĂĚĂĂŶĚĞŝƌĂ͕^ͬE͕ĐĞŶƚƌŽ͕Kd'/WͬʹĂŚŝĂ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂWƌĞĨĞŝƚĂDƵŶŝĐŝƉĂů͕DZ/^/>s^d>^͕ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĐĂƐĂĚĂ͕Z'ŶǑͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘^^WͲ͕W&ŶǑ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ŶĞƐƚĞ
ĂƚŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ
DhE/1W/K͕
Ğ
Ă
ĞŵƉƌĞƐĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ
ŶĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶΣ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ EW: ŶΣ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĞƐƚĞ ĂƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ƉĞůŽ^ƌ;ĂͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞZ'ŶΣͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽW&ƐŽďŽŶΣͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ĚŽƌĂǀĂŶƚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ &KZEKZ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ Ăƌƚ͘ ϭϱ ĚĂ >Ğŝ &ĞĚĞƌĂů ŶΣ ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ ĐŽŵ ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ŶĞůĂ ŝŶƐĞƌŝĚĂƐ ƉĞůĂ >Ğŝ
&ĞĚĞƌĂůŶΣϴ͘ϴϴϯͬϵϰ͕>Ğŝ&ĞĚĞƌĂůŶΣϭϬ͘ϱϮϬͬϮϬϬϮĞĞĐƌĞƚŽ&ĞĚĞƌĂůϭϬ͘ϬϮϰ͕ĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚĂ ůŝĐŝƚĂĕĆŽ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ WZ'K >dZNE/K ϬϬϴͬϮϬϮϮ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐŽŶƐƚĂ ĚŽ WƌŽĐĞƐƐŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ŶǑ ϬyyͬϮϬϮϮ͕ ĨŝƌŵĂŵ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŽďĞĚĞĐŝĚĂƐăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϱϮϬͬϬϮĞƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂ>Ğŝϴ͘ϲϲϲͬϭϵϵϯĞƐƵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͖ĞĐƌĞƚŽ
&ĞĚĞƌĂůϭϬ͘ϬϮϰͬϮϬϭϵĞĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶ͘ǑϭϮϯͬϮϬϬϲĞ͕ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗

>h^h>WZ/D/ZͲKK:dK

ƚƌĂǀĠƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĨŝĐĂŵĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽ&KZE/DEdKWZ>K,KZd/&Zhd/'ZE:/ZK^WZKDWKZKZW/K
DZE^K>Z^Z/^dZ/h1E^^K>^ZDhE//W>hK^dDhE/1W/KKd'/WͲ,/͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶŽdĞƌŵŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂͲŶĞǆŽ/ĚŽĚŝƚĂů͘

>h^h>^'hEͲKs>KZ

KƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƚĞŵŽǀĂůŽƌŐůŽďĂůĚĞZΨ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ǆǆǆǆǆǆǆǆǆǆͿ͘ŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŐƵĞ͗


>h^h>dZ/ZͲs>/

ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƚĞŵǀĂůŝĚĂĚĞĚĞϭϮŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂƐƵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͘

>h^h>YhZdʹ'ZE/&/^>/KKKEdZdK

ĂďĞƌĄ ă WƌĞĨĞŝƚƵƌĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ Kd'/W͕ͬ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ͕ ŶĂ ƉĞƐƐŽĂ ĚŽ;ĂͿ ^ĞƌǀŝĚŽƌ;ĂͿ ^ƌ;ĂͿ
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ DĂƚƌşĐƵůĂ ŶǑ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ůŽƚĂĚĂ ŶĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ DƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ͕ Ž ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŶŽ ƐĞƵ
ĂƐƉĞĐƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐůĞŐĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͘

>h^h>^ydͲ^KZ/'O^&KZEKZ

^ĆŽŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĂ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͗

ĂͿƐƐŝŶĂƌ ŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵ Ž DhE/1W/KĞͬŽƵ ĐŽŵ ŽƐſƌŐĆŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ŶŽƉƌĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ Ϭϱ ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐ ƷƚĞŝƐ͕
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĨŽƌŵĂů͘

ďͿŶƚƌĞŐĂĚŽ;ƐͿƉƌŽĚƵƚŽ;ƐͿŽďũĞƚŽĚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ĞŵĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŶŽƚĂĚĞĞŵƉĞŶŚŽ
ĞĚĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞ&ŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ͘

ĐͿWƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂŝŵĞĚŝĂƚĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐŝƚĞŶƐƉŽƌĨĂůŚĂƐŽƵŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐƚĂƚĂĚĂƐƉĞůŽDhE/1W/K͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĞƐƚĂĂƚĂ͘

ĚͿZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞŵƉƌĞ͕ăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĨŽƌĞŵǀĞŶĐĞŶĚŽŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ŶŽǀŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĞŵƚŽĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂƐŶŽĞĚŝƚĂůĚŽWZ'K>dZNE/KEϬϬϬϴͬϮϬϮϮ͘

ĞͿƉƌŽǀĞƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŵŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĨŝƌŵĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ĨͿ ƚĠ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ Ă KEdZd ĨŝĐĂ ŽďƌŝŐĂĚĂ Ă ĂĐĞŝƚĂƌ͕ ŶĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽƐ ŽƵ
ƐƵƉƌĞƐƐƁĞƐĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͘EĂƐƐƵƉƌĞƐƐƁĞƐ͕ĞƐƐĞůŝŵŝƚĞƉŽĚĞƌĄ
ƐĞƌĞǆĐĞĚŝĚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƌĞƐƵůƚĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĞŶƚƌĞŽDƵŶŝĐşƉŝŽĞĂKEdZd͘
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ŐͿ ZĞƐƐĂƌĐŝƌŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ĐĂƵƐĂĚŽƐ ĂŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ ĂŽƐſƌŐĆŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĞͬŽƵ Ă ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ƉƌŽǀŽĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŽƵ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĐŽŵĞƚŝĚĂƐŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ŚͿZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƌͲƐĞƉŽƌƚŽĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚŝƌĞƚĂƐŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ƐĂůĄƌŝŽƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĨŝƐĐĂŝƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕
ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ĐůĂƐƐĞ͕ ŝŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌĞŵ ĚĞǀŝĚĂƐ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ͕ ĂŝŶĚĂ͕ Ž
DƵŶŝĐşƉŝŽĞŽƐMƌŐĆŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐŝƐĞŶƚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀşŶĐƵůŽĞŵƉƌĞŐĂƚşĐŝŽ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĄƌŝĂŽƵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂ͘

ŝͿWĂŐĂƌ͕ƉŽŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐƐĞƵƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĨŝƐĐĂŝƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂ͕ĞǆŽŶĞƌĂŶĚŽŽDhE/1W/KĞŽƐMƌŐĆŽƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĄƌŝĂŽƵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƉŽƌƚĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

ũͿDĂŶƚĞƌŽƉƌĂǌŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚŽƐďĞŶƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŶĞǆŽ;/ͿͲdĞƌŵŽ
ĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĚŽĞĚŝƚĂůĚŽWZ'K>dZNE/KEKϬϬϴͬϮϬϮϮ͘

>h^h>^d/DͲ^KZ/'O^KDhE/1W/K

^ĆŽŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͗
ĂͿ 'ĞƌĞŶĐŝĂƌ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽ Ă ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ ĚŽƐ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ăƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽăŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞŽƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐŶĞƐƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͖

ďͿKďƐĞƌǀĂƌƉĂƌĂƋƵĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂ͕ƐĞũĂŵŵĂŶƚŝĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂƐŶĂ
ůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ďĞŵĂƐƐŝŵ͕ĂƐƵĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐ͖

ĐͿĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞĨŝƐĐĂůŝǌĂƌĂƉĞƌĨĞŝƚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽ&ŝƐĐĂůĚĞŽŶƚƌĂƚŽĞƐŝŐŶĂĚŽ͖

>h^h>K/dsʹKEdZdK

^h>h^h>WZ/D/Z͗KďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽĞĚŝƚĂůĚŽWZ'KK>dZNE/KEKϬϬϴͬϮϬϮϮ͕ŽDhE/1W/K͕
ǀŝƐĂŶĚŽĂůĐĂŶĕĂƌĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞďĞŶƐƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͘

>h^h>EKEʹKW'DEdKKEdZd

K DhE/1W/K ŽƵ ŽƐ ſƌŐĆŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ƉĂŐĂƌĄ ă KEdZd͕ ƉĞůŽƐ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ďĞŶƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞŐƵĞ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚŽĂƚĞƐƚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂŶŽƚĂ
ĨŝƐĐĂů͘

^h>h^h>WZ/D/Z͗KƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂďĂŶĐĄƌŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂů
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ ƉĂƌĂ Ž ĂŶĐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŐġŶĐŝĂ ŶǑ ͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŽŶƚĂ ŽƌƌĞŶƚĞ ŶǑ
ͺͺͺͺͺͺ͘

^h>h^h>^'hE͗KĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŵŝƚŝĚŽĞŵϬϮ;ĚƵĂƐͿǀŝĂƐ͕ĞĞƐƚĂƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗

ĂͿĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞƚƌŝďƵƚŽƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͘
ďͿĞƌƚŝĚĆŽEĞŐĂƚŝǀĂĚĞdƌŝďƵƚŽƐƐƚĂĚƵĂŝƐ͘
ĐͿĞƌƚŝĚĆŽƌĞůĂƚŝǀĂĂ&ĂǌĞŶĚĂ&ĞĚĞƌĂůĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů;/E^^Ϳ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞƌƚŝĚĆŽŽŶũƵŶƚĂ
ĚͿĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽ&'d^ĞŵŝƚŝĚŽƉĞůĂĂŝǆĂĐŽŶƀŵŝĐĂ&ĞĚĞƌĂů͖
ĞͿĞƌƚŝĚĆŽdƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘

^h>h^h>dZ/Z͗KĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůŶĆŽĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽDhE/1W/KŽƵƉĞůŽƐſƌŐĆŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐƐĞƌĄĚĞǀŽůǀŝĚŽăKEdZd
ƉĂƌĂ ĂƐ ĚĞǀŝĚĂƐ ĐŽƌƌĞĕƁĞƐ͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ Ă ĐŽŶƚĂƌ ŶŽǀŽƐ ƉƌĂǌŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĞƐƚĂ ůĄƵƐƵůĂ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ Ğ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘

>h^h>^d/DͲ>dZK


Ɛ ƉĂƌƚĞƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ĂůƚĞƌĂƌ ĞƐƐĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ dĞƌŵŽ ĚŝƚŝǀŽ Ă ĞůĞ͕ ŽŶĚĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĞŵ ĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐŽďƌĞŽĂƐƐƵŶƚŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƉƌŽƌƌŽŐĄͲůŽƋƵĂŶĚŽĚŽƐĞƵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘
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Cotegipe






>h^h>/DWZ/D/ZʹKE>DEdKKKEdZdK

KŽŶƚƌĂƚŽƐĞƌĄĐĂŶĐĞůĂĚŽƋƵĂŶĚŽ͗

/͘,ŽƵǀĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƷďůŝĐŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͖
//͘KĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĚĞƐĐƵŵƉƌŝƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽŽŶƚƌĂƚŽ͖
///͘KĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌŶĆŽĂƐƐŝŶĂƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶĞƐƚĞĞĚŝƚĂů͕ƐĞŵũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂĐĞŝƚĂƉĞůŽDhE/1W/K͖
/s͘^ĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞŝŶŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞĚŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌ͖
s͘ŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌŶĆŽĂĐĞŝƚĂƌƌĞĚƵǌŝƌŽƐĞƵƉƌĞĕŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƐƚĞƐĞƚŽƌŶĂƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽƉƌĂƚŝĐĂĚŽƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͖
s/͘ WŽƌ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ĚŽƉƌſƉƌŝŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ Ă ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŽŶǀŽĐĂƚſƌŝŽƋƵĞĚĞƵŽƌŝŐĞŵĂĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĨĂƚŽƐƵƉĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞĞĂĐĞŝƚŽƉĞůŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͘

^h>h^h>WZ/D/Z͗KƐƉƌĞĕŽƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƌĆŽŝƌƌĞĂũƵƐƚĄǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞĂƐƵĂǀĂůŝĚĂĚĞ͖

^h>h^h> ^'hE͗ EĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ƌƚ͘ ϲϱ͕ ŝŶĐŝƐŽ //͕ ĂůşŶĞĂ ΗĚΗ͕ ĚĂ >Ğŝ ϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ Ž DƵŶŝĐşƉŝŽ ƉŽĚĞƌĄ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ž
ĞƋƵŝůşďƌŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĞĂĐĞŝƚĂ͘

>h^h>/D^'hEʹ^WE>/^

WĞůĂŝŶĞǆĞĐƵĕĆŽƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůĚŽŽŶƚƌĂƚŽŽDƵŶŝĐşƉŝŽƉŽĚĞƌĄ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚŽŽĚĞǀŝĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽůĞŐĂů͕ĂĂŵƉůĂĚĞĨĞƐĂĞŽĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽ͕
ĂƉůŝĐĂƌăKEdZdĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐĂŶĕƁĞƐ͗

/͘ĚǀĞƌƚġŶĐŝĂ͖
//͘DƵůƚĂĚĞϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͖
///͘^ƵƐƉĞŶƐĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵůŝĐŝƚĂĕĆŽĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽŵŽDhE/1W/K͕ƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿ
ĂŶŽƐ͖
/s͘ ĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ůŝĐŝƚĂƌ ŽƵ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ĐŽŵ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ WƷďůŝĐĂ ƉĞůŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĂƚĠ ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ ĂŶŽƐ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ƉĞƌĚƵƌĂƌĞŵŽƐŵŽƚŝǀŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĚĂƉƵŶŝĕĆŽ͕ŽƵĂƚĠƋƵĞƐĞũĂƉƌŽŵŽǀŝĚĂĂƐƵĂƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽƉĞƌĂŶƚĞĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƋƵĞĂƉůŝĐŽƵĂ
ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞ͘

^h>h^h>WZ/D/Z͗ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂĚǀĞƌƚġŶĐŝĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƐŽƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ŵƵůƚĂƐ͗

/͘ĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĂĐĂƌƌĞƚĞŵƉƌĞũƵşǌŽƐƉĂƌĂŽDhE/1W/K͖
//͘ǆĞĐƵĕĆŽŝŶƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂŽƵŝŶĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƐƵĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞŶĆŽƌĞĐŽŵĞŶĚĞŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŶŽƐĐĂƐŽƐ
ĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂŽƵĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞŝŶŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞ͖
///͘WĞƋƵĞŶĂƐŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵĂĐĂƌƌĞƚĂƌƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚŽDhE/1W/KŽƵĚŽƐſƌŐĆŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͖

^h>h^h>^'hE͗ƐŵƵůƚĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐƐĞƌĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚĂƐĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽƐƉĞůŽDhE/1W/K͖

^h>h^h>dZ/Z͗/ŶĞǆŝƐƚŝŶĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞǀŝĚŽƉĞůŽDhE/1W/K͕ŽƵƐĞŶĚŽĞƐƚĞŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĐĂďĞƌĄăKEdZdĞĨĞƚƵĂƌŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŵƵůƚĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŝƌŵĂĕĆŽĚĂƐĂŶĕĆŽ͖

>h^h>/DdZ/ZͲ^KE/O^WZZ/DEdKK^DdZ//^

KDƵŶŝĐşƉŝŽƐſĂĐĞŝƚĂƌĄŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĞŵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚŽWZ'K>dZNE/KϬϬϴͬϮϬϮϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐůĄƵƐƵůĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞƚĞƌĞŵƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞŵƉĞƌĨĞŝƚĂŽƌĚĞŵƉĞůŽƐƐĞƚŽƌĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘

^h>h^h>WZ/D/Z͗KƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŝŵƉƌſƉƌŝŽƐĞƋƵĞŶĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞŵăƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽ
ĞĚŝƚĂůƐĞƌĆŽĚĞǀŽůǀŝĚŽƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƐƉĞůĂKEdZd͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŚŽƌĂƐ͕ĐĂďĞŶĚŽăKEdZd
ƚŽĚŽƐŽƐƀŶƵƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƌĞũĞŝĕĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƋƵĂŶƚŽĂŽƐƉƌĂǌŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘

^h>h^h>^'hE͗ŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐĂƌƚŝŐŽƐϳϯĂϳϲĚĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĐŝďŽ͕ŽŽďũĞƚŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞůŝĐŝƚĂĕĆŽ
ƐĞƌĄƌĞĐĞďŝĚŽ͗
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ĂͿWƌŽǀŝƐŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞĞĨĞƚƵĂĚĂĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽŽďũĞƚŽ͕ƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƚƌĞŐƵĞĐŽŵĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͖
ďͿĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƉſƐĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂůƐĞƌĄĂƚĞƐƚĂĚĂ
ĞƌĞŵĞƚŝĚĂƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
ĐͿKƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ŽďũĞƚŽĚĞƐƚĂůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ĠĚĞŶŽŵşŶŝŵŽĚĞϭͬϯ;ƵŵƚĞƌĕŽͿ͕ĚĞƐƵĂǀĂůŝĚĂĚĞŽƌŝŐŝŶĂů͘

^h>h^h> dZ/Z͗ K ŽďũĞƚŽ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽ Ğŵ ĚĞƐĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ŶĞƐƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶǀŽĐĂƚſƌŝŽ Ğ ŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŽ
ĂĚũƵĚŝĐĂƚĄƌŝŽƐĞƌĄƌĞũĞŝƚĂĚŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƵƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĨŽƌĐĂƐŽ͘

^h>h^h>YhZd͗KĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄĂĚŝŵƉůŝĚŽƋƵĂŶĚŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŽŽďũĞƚŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘

>h^h>/DYhZdͲK&KZK

K&ŽƌŽƉĂƌĂĚŝƌŝŵŝƌŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐůŝƚşŐŝŽƐƋƵĞĚĞĐŽƌƌĞƌĞŵĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĞƌĄŽ&ŽƌŽĚĂŽŵĂƌĐĂĚĞKd'/W͕ͬ
ƐƚĂĚŽĚĂĂŚŝĂ͘

>h^h>/DYh/EdͲK^^K^KD/^^K^

KƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐƐĞƌĆŽƌĞƐŽůǀŝĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϲϲϲͬϵϯ͕ĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

>h^h>/D^ydͲKdKKZDEdZ/

 ĚĞƐƉĞƐĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐƚĞ ŽŶƚƌĂƚŽ͕ ĐŽƌƌĞƌĄ ă ĐŽŶƚĂ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ŶŽ KƌĕĂŵĞŶƚŽ 'ĞƌĂů ĚŽ DƵŶŝĐşƉŝŽ͕
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐŶŽ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŽŶƚƌĂƚŽ͘

hE/͗ϬϮ͘Ϭϲ͘ϬϬϬ&hEKDhE//W>hK
d/s/ϭϮ͘ϯϬϲ͘ϬϬϯ͘ϮϬϯϬ'ZE/DEdK^O^KWE
d/s/ϭϮ͘ϯϲϭ͘ϬϬϯ͘ϮϬϯϱ'^dK^O^K^>Z/KͲhKͲ;Y^Ϳ
>DEdK͗ϯ͘ϯ͘ϵ͘Ϭ͘ϯϬ͘Ϭϭ͘ϬϬDĂƚĞƌŝĂůĚĞŽŶƐƵŵŽ
&KEd͗ϬϬͲZhZ^K^KZ/EZ/K^
&KEd͗ϬϰͲŽŶƚƌŝďWƌŽŐŶƐ&ƵŶĚͲ^ĂůĄƌŝŽĚƵĐĂĕĆŽ
&KEd͗ϭϱͲdƌĂŶƐĨZĞĐ&ƵŶĚŽEĂĐĚƵĐͲ&E



>h^h>/D^d/DͲWh>/K

/ŶĐƵŵďŝƌĄăKEdZdEdƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ͕ĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽǆƚƌĂƚŽĚĞƐƚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƐĞƵƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƚĞƌŵŽƐĚŝƚŝǀŽƐŶŽŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂů
ĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĂƚĠŽϱǑĚŝĂƷƚŝůŶŽŵġƐƐĞŐƵŝŶƚĞĂŽĚĞƐƵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ͘

KĚŝƚĂůĚĂWZ'K>dZNE/KEKϬϬϴͬϮϬϮϮĞƐĞƵƐŶĞǆŽƐŝŶƚĞŐƌĂŵĞƐƚĞŽŶƚƌĂƚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽ͘

ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĂƉſƐůŝĚĂĞĂĐŚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ĠĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĂWƌĞĨĞŝƚƵƌĂDƵŶŝĐŝƉĂů͕ĚŽ&ƵŶĚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ
^ĂƷĚĞ͕ĞĚŽ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌŝŶĚŝĐĂĚŽĂĐŝŵĂ͘

Kd'/W͕ͬͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬϮϮ͘


DhE//W/KKd'/W

^ZdZ/DhE//W>hK
DZ/^/>s^d>^ 

:K^>/WZ/ZZhD/>
WƌĞĨĞŝƚĂDƵŶŝĐŝƉĂů 

^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ

DWZ^KEdZd


d^dDhE,^͗

ϭ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


Ϯ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
W&͗






W&͗
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