Realizada em 01/04/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e financeiro
Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissurreição da Silva
Tiago Cacim D’Errico
Convidados:
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social - Economia
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria nº 02/2021
Pauta da Reunião
a)
b)

Credenciamento de fundos de investimentos;
O que ocorrer;

Anexos
1)
Documentação dos credenciamentos propostos para deliberação;
2)
Análise técnica dos credenciamentos propostos, elaboradas pelo Economista Diego
Silva de Souza.
Reunião
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 11h00min, por intermédio
da plataforma de comunicação Google Meet, em videoconferência, atendendo às
determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os
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ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D’ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA,
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA,
analista em seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ISIS
LOBO DE SOUZA, assessora especial I. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após
verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a)
credenciamento de fundos de investimentos; b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor
de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidados supracitados, em
seguida, informou que a presente convocação tem por objetivo dar continuidade ao processo
de credenciamento de fundos de investimento com benchmark CDI, os quais somente
poderão receber recursos financeiros do ISSM se estiverem devidamente credenciados na
forma da Resolução CMN nº 3.922/2010, da Portaria MPS n° 519/2011, a Resolução n°
001/2020 do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, publicada no Diário Oficial
do Município (DOM) de 17/02/2020, e o Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras
e Fundos de Investimentos n° 002/2020, publicado no DOM de 15/05/2020. Dito isso,
concedeu a palavra para o presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS, o qual informou que recebeu a documentação dos fundos descritos a
seguir: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ nº
05.164.356/0001-84, classificado no art. 7º, IV, A na resolução CMN 3.922/2010, tem como
composição da carteira 61,96% em operações compromissadas lastreadas em títulos
públicos federais e 38,03% em títulos públicos federais. Informou que o fundo tem como
objetivo acompanhar a rentabilidade do CDI. Taxa administrativa de 0,20% a.a. Possui
histórico de rentabilidade de 5,91% em 2019 e 2,46% em 2020. Além do fundo BB
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ nº
13.077.418/0001-49. Classificado no art. 7º, IV, A na resolução CMN 3.922/2010, tem como
composição da carteira 52% em títulos públicos federais, 25% em depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras, 14% em operações compromissadas lastreadas em títulos
públicos federais e 9% em títulos de crédito privado. Tem como benchmark o índice CDI, a
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membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE

ainda que obteve como histórico de rentabilidade 5,74% em 2019 e 2,40% em 2020. E que
tem como característica manter 80% da sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja
atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica
seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas
características. Em seguida, os membros do Comitê de Investimentos analisaram a
documentação apresentada, as quais já foram objeto de análise prévia por parte do Controle
Interno do ISSM, que exarou parecer favorável aos respectivos credenciamentos por
estarem em conformidade com os preceitos legais. Ato contínuo, os membros do Comitê de
Investimentos, observando, entre outros critérios, o histórico e a experiência, o volume de
recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a
risco reputacional, o padrão ético de conduta e a aderência da rentabilidade aos indicadores
de desempenho, decidiram, por unanimidade, declarar credenciados, os dois fundos
descritos acima, para todos os efeitos legais. Em seguida, o presidente do Comitê de
Investimentos, informou que todos os referidos documentos encontram-se arquivados no
âmbito do ISSM e que os respectivos credenciamentos terão validade de um ano contado
da presente data, vale dizer, do dia 01/04/2021 a 01/04/2022. E nada mais havendo passível
de registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a
participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente
ata que vai por mim e pelos demais assinada eletronicamente.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente / Membro nato e Gestor de recursos

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor administrativo e financeiro / Membro nato
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taxa de administração pode variar de 0,20% a 0,30% a.a. do patrimônio líquido. Comunicou

Membro / Presidente
Tiago Cacim D’Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Membro

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada

Milena Tavares do Sacramento
Secretária

Assinaturas registradas eletronicamente com certificação digital.
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

CAMAC^^i - 8AMA
PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

ANEXO 1 - ANALISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Nome Fundo
Administra

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO

CNPJ: 05.164.356/0001-

PRAZO

84

dor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL íí°
Cred.

07/2020

Gestor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

07/2020

Custodiante

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-

07/2020

Cred.

04
CNPJ: 00.360.305/0001-

04
CNPJ: 00.360.305/000104

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. 75, 1, "b"
Art. 75, l,"c"

Art. 85, l,"b"
Art. 85, ll,"a"

Art. 75, lll,"a"

Art. 85, II,"b"

Art. 75, lll,"b"

Art. 85, III

Art. 75, IV,"a"

Art. 85, IV,"a"

Art. 75, IV,"b"

Art. 85, IV,"b"

Art. 75, Vll,"a"

Art. 85, IV,"c"

Art. 75, Vll,"b"

Art. 95-A, I

Art. 75, Vll,"c"

Art. 95-A, II

Art. 85, l,"a"

Art. 95-A, III

Identificação dosdocumentos analisados

ijrTRWin

referentes ao Fundo:

i. Questionário Padrão Due Diligence para
Fundo de Investimento — Seção 2 da ANBIMA
2. Regulamento
3. Lâmina de Informações essenciais

4. Formulário de informações
complementares
5. Perfil Mensal

6. Demonstração de Desempenho

Página na internet em que o documento foi
consultado ou disponibilizado pela instituição
www.caixa.gov.br

31/12/2018
02/08/2018

www.caixa.gov.br

02/2021

www.caixa.gov.br

02/08/2018

www.caixa.gov.br

02/2021

www.caixa.gov.br

12/2020

www.caixa.gov.br

01/04/2020

www.cvmweb.gov.br

t^MmMíêxwtísmSttumt

Demonstrações Contábeis

11.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3®, § 2°, II, da Portaria MPS n° 519/2011)
Nome/Razão

Social

do

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

distribuidor:
CPF/CNPJ:

10.740.670/0001-06

Informações sobre a Política
de Distribuição:

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta a(
cotista e potenciais investidores preponderantemente ftmdos de investimento por ei;

geridos. Ò serviço de distribuição de cotas de íimdos de investimento é remuneradi
somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional oi
repasse para terceiros.

Resumo das informações do Fundo de Investimento
09/02/2006
Data de Início das Atividades:
Data de Constituição:

10/02/2006
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

índice de referência/objetivo de rentabilidade: CPI

Política de

^ objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da

,
j aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, não constituindo.
Investimentos do Fundo
,
f
.. -i-j j
^ j
em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da

ADMINISTRADORA.
o fundo é destinado a investidores que pretendam: Investidores que buscam retomo por
meio de investimentos em fundos de renda fixa e o FUNDO destina-se a acolher

investimentos de regimes próprios de previdência social instituídos pelos Estados,

Público
Público-alvo:
alvo*

Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e

federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias
seguradoras, sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a
ADMINISTRADORA
e
fundos
de
investimentos
administrados
pela

ADMINISTRADORA.
Condições de
Investimento
Investimento (Prazos/
(Prazos/

Prazo de Duração do Fundo
Prazo de Carência'(dias)

N/A
-N/A

Prazo para Conversão de Cotas (d^ias)

D+0

Condições para resgate) Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)

Condições de

D+0
N/A
N/A

Taxa de administração(%)

Investimento

us os axas.

D+0

Prazo Total(dias)
Taxa de entrada(%)
Taxa de saída(%)

^

0,20% a.a
—z

índice de referencia
N/A

1 axa de Performance
Freqüência

Linha-d'água

N/A

N/A

Aderência do Fundo

aos quesitos

4

estabelecidos na

. '"

Resolução do CMN

relativos, dentre outros,
aos gestores e

enquadrado na Resolução CMN n° 3922/2010 e alterações posteriores,

Fundo enquadrado na Resolução CMN n° 3922/2010 e alterações posteriores.
t
\ f

administradores do

fundo, aos ativos de

crédito privado que

compõem sua carteira
Alterações ocorridas
relativas às instituições

*

:

administradoras e

gestoras do fundo:

.

•

'

Análise de fatos

relevantes divulgados:
Análise da aderência dp
fundo ao perfil da
carteira do RPPS e à
sua Política de
Investimentos:

Principais riscos

Mercado, Crédito, Liquidez, Concentração, Sistêmico e de Regulação, Proveniente do use

associados ao Fundo:

de Derivativos

Histórico de Rentabilidade do Fundo

^
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Variação

Valor da

N" de

Patrimônio

Líquido

Cotist

(RS)

as

450
412

376
425
424

5.147.618.170,56
3.745.587.728,16
3.186.970.307,05
2.386.354.167,00
1.786.324.170,02

Rentabilíd

Cota do

referência/ ou

índice de

Desempenho do fundo como % do

referência

índice de referência

0,2842
2,7676

97,0091
88,7556

ade
Fundo

(RS)
4,065811
4,049998
3,952897
3,732199
3,515095

(%)

Contribuição em relação ao índice de

% do

99
96

99,6041

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Espécie de ativos

% do PL

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais

61,96
38,03

Composição da IXítulos públicos federais
carteira (atual)

Caso o Fundo

CNPJ Fundo(s)

Classificação Resolução CMN

% do PL

Tipo de Emissor

% do PL

aplique em cotas 1.
de outros
Fundos de
Investimento

I Emissor(CPF/CNPJ

Maiores
emissores de
títulos de

crédito privado
em estoque do
Fundo

Carteira do Fundo é aderente à Politica de
Investimentos estabelecida em seu

regulamento e com a classificação na
Resolução CMN
Prazo médio da carteira de titulos do Fundo(em-meses(30) dias)
Compatibilidade do Fundo com as obrigações

12 MESES

presentes e futuras do RPPS
Nota de Risco de
Crédito

Agência de risco

Nota

N/A

N/A

Análise conclusiva

e comparativa com
outros fundos:
Comentários
Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao

conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua
compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.
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Responsáveis pela Análise
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Lista de verificação ■ fundo de investimento
DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

ITEM ATENDIDO

Recebido Descrição

Concluído Pendência

■ ^¥

Apresentar a seção referente às Informações do "Questionário Padrão

Oo

Olo

ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento", preenchido e assinado
pelos responsáveis pela Instituição Financeira;

Último Regulamento do Fundo

Oo Última laminado Fundo

0^
o'
G

Ou

Último extrato das informações sobre 0fundo '

Ou

Relatórios de Gestão

OU

Informações Complementares eventualmente pertinentes.

d

DATA: o26/03/(2CU±

Elma Mi(rí|iüjwèira de Carvalho
Corli^adora Geral
Matricula 828842 ISSM

CONFERIDO POR:
Matricula 110024 • ISSM
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Questionário Padrão

Due Diligence para Fundos de
Investimento - Seção 2:
Informações sobre o Fundo de Investimento

Gestor de recursos de terceiros (Pessoa Jurídica)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Questionário preenchido por;

VIART - VICE PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS

31/12/2018

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja
aplicável à sua Instituição, este deve ser preenchido com "N/A")

Versão: 2.0 - Atualizada em íut''2012
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ANBIMA

Apresentação
o objetivo deste Questionário Padrão ANBffwtA Due Diligence para Fundos de

Investimento ("Questionário Due Diligence") é o de conferir maior raaonalidade
aos processos de diligênaa voltados para a seleção e a alocação de recursos em
fundos de investimento, com o estabeleamento de um padrão único para o
questionário a ser utilizado nesses processos Geralmente aplicado por
investidores institucionais chj alocaCbres de recursos ao gestor do fundo de
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por
associados ã ANB»i/1A Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento
entre as partes envolvidas

O Documento contém 3 Seções
Seção 1 - Informações sobre a Errpresa
Seção 2- Informações sobre o Fundo de frivestimento
Seção 3- Resumos Profissionais

A adoção do documento é recomendada pelo Código cte Regulação e Melhores
Práticas de Functosde Investimento
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1)Informações sobre o Fundo de Investimento

1.1

|Nome

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP

■[«■■MNal

05.164.356/0001-64
loata de início

10/02/2006
1.4

•

|Ctas8ificagão CVM

Renda Fixa

1.5

iClassíficação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberam

|0 fundo já sofreu alteração com perda de histórico de Informação do mesmo?

1 8

I Classificação tributária (CP/LP/Ações)

Previdência
T9

iPtJblico-alvo

Exclusivo prevtdenciário

O Regulamento prevê, expicitamente, a

o a alguma tegislação específica apBcével ao cotista. p. ex.. Resolução rf 3.792. do CMN?
do as rx>rmas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.

Conta Corrente (banco, agência, rf

104D238.050.00000115.6
ris

I Conta CETIP In")

0853800-0
1 14

lAdministração (indique contato para informa

1^
Custódia (irtdique contato para informações).
■i^jTg.ffiwaar
Auditoria externa (irxlique contato para informações).
KPMG

1,17

|No caso dos FIDCs ou Furxtos de Crédito, caso se apique. informar

Escriturador

|N/A

nte de depósito (Custódia Física)
Consultor Especializado

N/A
IBOI

Assessor Jurídico

N/A

im
Cotização: abertura ou fechamento?

1.19

[Regras para apLcação e resgate:

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)

Carência/Tempo mínimo para permanência {lock-up períod) e eventuais
"naltdades para resgates antes do término desse período.

lULUfldite (datas, horários, cobzaçao e hcuidaçâo

rnir

lillt

Apicação iniciai mínima
Apicação máxima por cotista
Apicação adicionai mínima
Resgate Mínimo

Taxa de Entrada (upfronf fee)
IDmf
USM—
iTaxa de Saída {redemption fee;

1.23

ITaxa de AcfcrinistraçâQ máxima

Não possui
1.24

iTaxa de Performance

%

Não Possui

Benchmark

Não Possui

Freouêrtcia

Não Possui

1.25

Quai o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL). excluindo-se as taxas de Adminisbação e de Performance?

IlEP^

Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/aiocadores?

|t?ia

Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custócfia e auditoria externa) contratado diretamente pelo Fundo?

li?ia
2 - {nformações Qualitativas
2.1 - Perfil

2.1.1

I Descreva 0 Fufxto no que tange à e

igia, ao otuetivo de rentabilidade e à poirtca de investimento.

Obter ganhos de capitalAplica em carteira composta por 100% de seu patrimônio líquido representado por títtáos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações
finais e/ou compromissadas.
1

I

N/A
2.1.3 '

icativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do Fundo.

iProcesso de Decisão de Investimento.

O modelo de gestão adotado demonstra a tomada de decisão compartihada, com a existência de comitês previstos no estatuto. O poder decisório descentralizado e
compartilhado minimiza o risco de corx:entração das decisões. O processo é focado rx) atendimento aos objetivos dos cfientes, atuando de acordo com as características de cada produto,
procurar>do obter o máximo retorrx) com o menor risco possível A administração é feita com plena diligência e fundada na boa prática de gestão com estrita observância da política de investimento
definida nos regulamentos e contratos, além das regras legais e regulares.
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I Descreva o orocesso decísório de investimento.

O modelo de decisão para a definição das estratégias de investimento dos fundos administrados pela CAIXA é definido por comitôs. O Comitê de investimento se reúne quinzenalmente de forma
regular e. extraordinariamente, quando necessário, tendo como objetivo a definição de estratégias de alocação, anábse de cenário macroeconômico e exposição ao risco O Comitê Tático se
reúne diariamente para analisar as noticias, as perspectivas de mercado, as propostas de alocação e defirtir a atuação para o dia. As detiberações são tomadas após decisões e votação por
parte dos integrantes. A gestão conta ainda com o Comitê de Riscos que analisa e aprova a política de aquisição de títulos privados nos fundos de investimento, otiservando as diretrizes
emanadas peb Comitê de Planejamento e Gestão.

2.1.5

|Crte as premiações, ratings e rankings.

Revista Exame

2004 - 2' lugar Categorias Fundos de Investimento e Fundos de Renda Fixa
2005 - Melhor Gestor de Varejo, Melhor Gestor de Atacado e Metvsr Gestor de Renda Fixa
2006 • Melhor Gestor de Renda Fixa, Vareja, Megafundos e Melhor Gestor de Atacador

2007 - Melhor Gestor de Renda Fixa, Melhor Gestor de Varejo e Melhor e MelK>r Gestor de Megafundos
2008 • Melhor Gestor de Furvdos de Varejo e Meltior Gestor de Renda Fixa

2009 • Melhor Gestor de FurxJos de Varejo e Mettwr Gestor de Renda Fixa Gestão Ativa
2010 - Melhor Gestor de Fundos de Varejo e Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2011 - 2° Mehor Gestor de Fundos de Vaerejo e 3" Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa Ativa
2012 - 2" Mehor Gesotr de Fundos de Varejo

'
■■
'

•'

2013 - Melhores Fundos de Renda Fixa

^ ,v

• V

T '- 7'.'

2014 • Onde investir em 2014 - Os melhores Gestores
2015•Onde investir em 2015 - Os melhores Gestores

Ranking Top Asset

.
'

2017• 4" lugar do Ranking geral de recursos sob Administração
Revista investidor Institucional

2013 -1" Lugar Gestão de Fundos Multimercado
2014 - Top 10 entre Os Mehores Fundos para Institucionais

2015-A CAIXA, também, foi ebita uma das maiores gestoras de fundos de investimento do mercado peb ranbng Top Asset-Agosto 2015, reaizado pela revista investidor InstitucionaL
Conquistou a posição de maior gestora em três categorias:
• Maior Gestor de Carteiras Administradas:
• Maior Gestor de FIPs;
• Maior Gestor de RPPS.

2016 - Top 10 entre Os Mehores Fundos para Institucionais
2017• Top 10 entre Os Mehores Fundos para Institucionais

Rating

•,

Fitch Rating -"Forte"

j

Cite os profissionais envolvidos na gestão (ar>exar Resumo Profissional conforme modeb constante r\a Seção 3).
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTAO DE ATFVOS DE TERCEIROS

Sérgio Henrk^ Oliveira Bini
GEVAR - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL
Camib de Leiiis Cavalcanti Júnior

GEFIX - GERÊNCIA NACIONAL DE FUNDOS DE RENDA FIXA
Fabiano Penna Zimmermann

Cite o histórico de alterações significativas na equipe.
Alteração do St^tohntendente Nacional - assume Sérgio Hertrique Oliveira Bini(Gerente Nacional da GEICO)

Alteração do Gerente Nacional de Renda Fixa - assume Fabiano Penna Zimmermann(Gerente Executivo da GEFIX)
Alteração do Gerente Nacional de Renda Variável- assume Camib de Leiis Cavabanti Júnior (Gerente Executivo da GEFIX)

Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como:

Brasil(exclusivamente)
Brasil(predominantemente)

especifique: N/A

Gtol)Bl

lespecifique: N/A
Caso o Fundo invista no extorior, descreva os piincipais ativos e iratrumentos utiizados.

1^3
Descreva as regras, procedimentos e imites especíTtcos de gestão para o Fundo (ex.: sfop loss. stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.
Qual a política do furvJo em relação às operações de day trade?
N/A
2.3.5 - Uso de Derivativos

Com que objetivo(s) são utiizados derivativos:

Proteção de carteira ou de posição
Mudança de remuneração/indexador

1 Estratégias combinadas (ffoors, caps. collars, spreads, atraddies, box,financiamentos com termo etc.)
Alavancagem
Mercados em que são utilizados derivativos;

2.3.5.2

Juros

^' - . — ^

,

SIM

NÃO

Câmbio

Ações
Commodities

'

NÃO
NÃO

Em Bolsas:

Com garantia

Sem garantia

NÃO

Em t)alcão:

Com garantia
2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento
2.3.6.1

de fundos de terceiros?

2.36.2

de fundos do gestor?

3 -(nformações Adicionais

I(S/N):

1
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3.3

PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Emoresa

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Furxk)e de sua família? Quais são os critérios de definição?
I!Wi'i'JAl'

ES
Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, controtadores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e phrtcipais executivos?

BE
Descreva as regras de corKentração de passivo
Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia desde o inicio da operação do Fundo? Quando? Por auô?
o Auditor Externo reaEza auditoria no Fundo?

■gHemHTPT-TfWÜ
[Descreva as regras de exposição a risco de crédito especificas do Fundo.

A exposição ao risco de crédito é acompanhada e monitorada cfiariamente, conforme limites e critérios estabelecidos e aprovados pelo Convté de Planejamento e Gestão da VITER e peb
Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros da CAIXA. Os limites de risco de crédito são definidos bvando-se em consideração limites de concentração por tomador, garantia, produto e
segmento.
Descreva as regras de liquidez para abvos específicas do Fundo.

O gerenciamento do nsco de hquKjez é feito considerando-se: o fbxo de caixa, o indicador de liquidez, o cronograma de vencimentos e o perfil de concentração de cotistas do fiHVJo por faixa de
vabres.

O controle do fbxo de caixa de cada produto é realizado com base nas entradas e saídas de recursos, sendo considerado como entradas as aplicações e parcelas de juros e/ou principal dos
ativos abcados nas carteiras dos furxios de investimento e como saídas, os resgates de acordo com a cobzaçâo do fundo, e as despesas administrativas dos fundos. Para os fundos
existe
controle de aplicação e resgate orvNne o cábub do fbxo de caixa é realizado considerando-se as apfcações e regatas on-line.
Na mensuraçâo do vobme de ativas líquidos primeiramente os ativos são classificados como líquidos ou ilíquidos de acordo com suas características. Os ativos a prbri classificados como
líquidos são reavaliados considerando o número de negócios no mercado secundário em um período, podendo ser reclassrficado como ilíqiBdo

As informações de negócios utilizadas são as do mercado secundário disponibilizados peb BACEN/M>JBiMA para tíiubs públicos, pela BMFBOVESPA para ações/opções e contratos futuros e
pela SND/60VESPAFIX para títubs privados.

Para os ativos classificados corrx} líquido é cabulado o potencial volume de negociação diária considerando-se a média de negócios multiplicada peb preço de rr^rcado. e verifícado o vobme
liquido díárb do ativo para cada fundo considerando-se seu prazo de cotização.

É realizado monitoraniento do vcbme aplicado e a quantidade de cotistas por produto e por tipo de cliente (Pessoa Física, Pessoa Jurídica. Entidade Pública e Instituição Fir>arx:eira). observando
se a concentração do patrimônio líquido entre os dez mabres investidores, por Upo de cliente e a relação entre o vobme aplicado peb mabr cliente do fundo e vobme líquido do fundo.
Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controb.

Como é feita a precificação de ativos/derivativos iliquidos/exóticos? Existem esferas na Ifwtituição para tal?
1

Dentre as classes de ativos que possuem títubs de tiaixa liquidez, temos as seguintes fontes para a precificação:

* Renda Fixa: para os títubs emitidos por Instituições Financeiras o apreçamento é realizado considerando as informação de negócios CETIP e cotação junto aos emissores; e para as

debéntures tomamos como proxy as taxas da ANBIMA ou negócios realizados na CETIP com debèrkures cujas características se aproximem da emissão precificada:
* Renda Variável: para o BOR - BraziBan Oepositary Receipt utiizamos os preços refererx;íals da BM&FBovespa.

2

Para tisdas as classes acima, os casos não observados pela metodobgia são bvados para decisão no Comitê de Marcação a Mercado

4.5

|Quaí(is) a(s) metodotagia(s) de contrcte de nsco utilízada(s) (por ex.: VaR. Tracking Error e Expected Shorre//)?

VaR Paramétrico TH 1 dia com 95% de confiança.

Ts

[Descreva o processo decisórlo utilizado em caso de violação dos limites citados no item 4.5

No Abrta Vermelho caso o gestor considere que a posição deve ser mantida o Corrvtè de Planejamento e Gestão é convocado, peb Confomvdade da VITER - GERAT Conformidade, para

avaliação e tomada de decisão. A decisão tomada peb Comitê de Pbnejamento e Gestão é reportada ao Conseho de Gestão de Ativos de Terceiros. Case o gestor reenquadre o fundo nos
limites estabebcidos o Comitê de Pbnejamento e Gestão e o Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros são comunicados da ocorrência

Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado peb Furxb? Comente.

Não há estimativa
4.1 f

Qual o VaR mé<ão do Fundo nos últimos

VaR

3 meses

76.160

VaR

6 meses

VaR

12 meses

VaR

24 meses

172.632

4.12

Historicamente, qual a atavancagem nocionaí máxima (exposição bruta) atingida peta Fundo e em quaKis) ativo(s)?

144.599

^

145.578

4.13

[Qual o limite para perdas em cenário de stress ?

N/A
414

[Quando atingiu o limite? Por qué?

[4.15

[Qual o stress médio do Fundo nos últimos

Stress

3 meses

-23.766-472

Stress

6 meses

-22.355.326

[Stress

12 meses

Stress

24 meses

4.16

Comente o último sfop loss rebvartte do Fundo.

N/A
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5-Comportamento do Fundo em Crises

Período

Evento

Jul- OLit/97

Crise da Asia

m

Crise da Rússia
Quebra do LTCM

Desvatorizacão do Real
Crise do NasdS'

mar/00
a br/01
set/OI

s terronstas nos EUA

Mar-Jul/Ü2

Marcação a mercado
Eleições no Brasil

Cnse oas hipotecas

Out/2008 - Mar/2009
JarVIO-Jun/iO

Crise no Sistema Financeiro norte-americano
Crise de endividamento dos PIGS

6•Trés períodos de maior perda do Fundo(peak to vattay)
Explicação

Tempo para
Recuperação

N/Ã

N/A

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos(informar o maior período)

7.1

lAtnbuçâo

"""

N/A
7.2

Contribuição(%

•
iComente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).
O Fur)do já esteve fechado temporariamente para aplicação por deiberação do gestor? Quando? Por <yjé?

8-1

IQuais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?

Controlador não fornece relatórios do fundo oara Distribuidor.

Com que yau de detalhamento e com que freqüência á carteira pode ser disponibilizada para distríbuidores/alocadores?
Com que freqüência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos?
A qualquer momento, apertas sujeito ã disponíbiidade do Gestor.

9- Atendimento aos Cotistas
9.1
iQuais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detafries. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Diariamente são fornecidos relatórios com informações da cota diária, Patrimônio Liquido, rentattlidade do dia e acurmtóda no mês/ano/12 meses. Mensalmente são fornecidos os extratos
consolidados de cada aplicação do cliente.

9.2

iQuai(is) é (são)o(s) veículo(s) disponíveifis) para acessar informações sobre o Fundo e com qual freqüência seu conteúdo é atualizado?

São enviadas irrformações dariamente via e-mail e (fóponibilizadas na página do Administrador na internet.

9.3

I Existe algum carnal de aterxiimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?

^

A GEICO atende diretamente os cotistas. via telefone, e-nnaii ou pessoalmente.
10 - investimento no Exterior

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo

I LIc

Qual(is) o (s) veículo (s) utiizado(s) para estas abcações?

1^3
Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (arãninistrador, custodiante, RT/V, prime broker,ontre outros
Caso o investimento no exterior possua subclasses,favor descrever os riscos de contaminação entre elas.

O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades reguladoras pertinentes?

1^3
Caso o irrvestimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi constituída a diretoria do Fundo.

1^3
11 - Anexos

11.1

iRegulamento

Prospecto
Ijltima lâmina

Ultimo Informe de Perfil Mensal da carteira
Ótimo informe de Extrato das Informações sobre o Furtdo
Relatórios de Gestão
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jAIteraçâc de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e Auditor.
Alteração de dados de contato

Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo

1.4

IAlteração da classificação tributária
Alteração de limites de risco dos ^ndos
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r j- REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ: 05.164.356/0001-84

FUNDO

Artigo 1° - O Fundo de Investimento CAIXA Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, doravante designado,
abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo
indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe
forem aplicáveis.

Artigo 2° - O FUNDO destina-se a acolher investimentos de regimes próprios de previdência social instituídos pelos
Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades
abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras, sociedades de capitalização, previamente
cadastrados perante a ADMINISTRADORA, e fundos de investimentos administrados pela ADMINISTRADORA,
doravante designados, Cotista.

Artigo 3° - A administração e a gestão da carteira do FUNDO são realizadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, com sede na cidade de Brasília - DF, no Setor Bancário Sul, Quadra
04, Lotes 3/4, por meio da Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, sita na Avenida Paulista n°

2.300, 11° andar, São Paulo - SP, CEP 01310-300, doravante designada, ADMINISTRADORA e/ou gestora.

Parágrafo único - A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada
perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores
Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.° 3,241, de 04 de janeiro de 1995.

Artigo 4° - Os serviços de custódia dos ativos financeiros do FUNDO são realizados pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL que está devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de
Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.° 6.661, de 10 de janeiro de 2002, doravante designada,
CUSTODIANTE.

Artigo 5° - A relação completa dos prestadores de serviços pode ser consultada no Formulário de Informações
Complementares do FUNDO.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Artigo 6° - O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos federais, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou
promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

§ 1°- Em razão de sua política de investimento, o FUNDO classifica-se como "Renda Fixa".

§ 2° - O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Artigo 7° - O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros
nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e
as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste
Regulamento.

Artigo 8° - Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou através do uso
de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.
Artigo 9° - As aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia da ADMINISTRADORA ou do Fundo
Garantidor de Créditos - FGC.
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CAIX.

^j- - —^ — REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

CJélJÍJfm RENDA FIXA LONGO PRAZO
Artigo 10 - A carteira do FUNDO será composta pelos ativos abaixo listados, respeitados os seguintes limites mínimos e
máximos em relação ao patrimônio líquido (PL) do FUNDO:

..ai-ífev.
GRUPO Títulos públicos federais

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
Máximo
União Federal

Entes federativos, exceto a União Federal

Vedado

Para hedge e/ou posicionamento
Alavancagem

Mínimo

Máximo

0%

100%
Vedado

râcoes coina ADMINISTRADORArgèi
[ADMINISTRADORA ou gestora como contraparte nas operações de FUNDO

Permitido

§ 1°- É vedado ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento, de qualquer modalidade.

§ 2® - É vedado ao FUNDO aplicar em ativos financeiros de renda variável e/ou adotar estratégias que gerem exposição
em renda variável, direta ou indiretamente.

Artigo 11 - Os percentuais referidos no artigo anterior devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio
líquido do FUNDO com no máximo 1 (um)dia útil de defasagem.
FATORES DE RISCOS DO FUNDO

Artigo 12-0 Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a
possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido nó FUNDO, em decorrência dos
seguintes riscos:
I - Risco de Mercado: uma vez que os ativos que compõem a carteira dos fundos são marcados a mercado, isto é, são
avaliados diariamente de acordo com os preços em que houve negócios no dia, ou pela melhor estimativa, no caso de

ativos pouco líquidos, o risco de mercado está relacionado à variação dos preços e cotações de mercado dos ativos
que compõem a carteira do FUNDO. Nos casos em que houver queda no valor dos ativos nos quais o FUNDO investe,
o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. As perdas podem ser temporárias, não existindo,
contudo, garantias de que possam ser revertidas ao longo do tempo. Ativos de longo prazo podem sofrer mais com o
risco de mercado.

II - Risco de Crédito: refere-se à possibilidade dos emissores dos ativos que fazem ou venham a fazer parte da carteira
do FUNDO não cumprirem suas obrigações de pagamento do principal e dos respectivos juros de suas dividas, por
ocasião dos vencimentos finais e/ou antecipados. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente
sujeitos ao inadimplemento da contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.
III - Risco de Liquidez: consiste na possibilidade do FUNDO não possuir recursos necessários para o cumprimento de
suas obrigações de pagamento de resgates de cotas, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, em decorrência de
condições atípicas de mercado, grande volume de solicitações de resgate e/ou possibilidade de redução ou mesmo
inexistência de demanda pelos ativos componentes da carteira do FUNDO, por condições específicas atribuídas a tais
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ativos ou aos mercados em que são negociados. A falta de liquidez no mercado também pode ocasionar a alienação
dos ativos por valor inferior ao efetivamente contabilizado. Essas dificuldades podem se estender por períodos longos e
serem sentidas mesmo em situações de normalidade nos mercados. Os ativos de longo prazo podem sofrer mais com
o risco de liquidez em decorrência do prazo de vencimento do ativo.

IV - Risco de Concentração: a eventual concentração dos investimentos do FUNDO em determinado(s) emissor(es),
setor(es) ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente mencionados,
ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.

V - Risco Sistêmico e de Regulação: motivos alheios ou exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um
todo e cujo risco não é eliminado através da diversificação, tais como moratória, fechamento parcial ou total dos
mercados, em decorrência de quaisquer eventos, alterações na política monetária ou nos cenários econômicos

nacionais e/ou internacionais, bem como a eventual interferência de órgãos reguladores do mercado, as mudanças nas
regulamentações e/ou legislações, inclusive tributárias, aplicáveis a fundos de investimento, podem afetar o mercado

financeiro resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais'
variações podem impactar os resultados das posições assumidas pelo FUNDO e, portanto, no valor das cotas e nas
suas condições de operação.

VI - Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado á possibilidade dos instrumentos de derivativos não
produzirem os efeitos esperados, bem como ocasionarem perdas ao Cotista, quando da realização ou vencimento das
operações em decorrência da variação dos preços à vista dos ativos a eles relacionados, expectativas futuras de
preços, liquidez dos mercados e do risco de crédito da contraparte. Mesmo que os instrumentos de derivativos possam
ser utilizados para proteger as posições do FUNDO, esta proteção pode não ser perfeita ou suficiente para evitar
perdas.

Parágrafo único - Mesmo que o FUNDO possua um fator de risco principal poderá sofrer perdas decorrentes de outros
fatores.

MOVIMENTAÇÕES NO FUNDO
Artigo 13 - As cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais, nominativas e conferem
iguais direitos e obrigações ao Cotista.

Artigo 14 - As movimentações de aplicação e resgate serão efetuadas em conta do aplicador, em moeda corrente
nacional, observadas as seguintes condições:

Carência Apuração da Cota

Periodicidade

Liquidação

Cdriversãode

Conversão de

Liquidação

de Cálculo do

Financeira da

Cotas da

Cotas dó

Financeira do

Valor da Cota

Aplicação

Aplicação

Resgate

Resgate

da solicitação

da solicitação

No fechamento

Não há

dos mercados em

que o FUNDO atue

Diária

.

,■ i -

^

solicitação

,\

da solicitação

^

-

§ 1° - A efetiva disponibilização do crédito ocorrerá em horário que não sejam permitidas as movimentações bancárias
devido à necessidade de se aguardar o fechamento dos mercados em que o FUNDO atua para o cálculo do valor da
cota.

§ 2° - A ADMINISTRADORA poderá suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal
suspensão se aplique indistintamente ao Cotista e a novos investidores.

Artigo 15 - Os feriados de âmbito estadual ou municipal na praça sede da ADMINISTRADORA em nada afetarão as
movimentações de aplicação e resgate solicitadas nas demais praças em que houver expediente bancário normal.
Página 3 de 6

CONFERE COM
O ORIGINAL

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7.

CAIXA

^

- REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS
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ENCARGOS E REMUNERAÇÃO
Artigo 16 - Constituem encargos do FUNDO, as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente:
I - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair
sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
II - despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações
periódicas, previstas neste Regulamento ou na regulamentação pertinente;
• despesas com correspondência de interesse do FUNDO,inclusive comunicações ao Cotista;

IV - honorários e despesas do auditor independente;
V - emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;
VI - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses
do FUNDO,em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO,se for o caso;

VII - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos
prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do
FUNDO;

IX - despesas com liquidação, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e
modalidades operacionais;

X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de
valores mobiliários;

XI - no caso de fundo fechado, a contribuição anual devida às bolsas de valores ou às entidades do mercado
organizado em que o fundo tenha suas cotas admitidas à negociação;
XII - as taxas de administração e de performance, se houver;
XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na taxa de
administração e/ou performance, observado ainda o disposto na legislação vigente; e

XIV - honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado.

Artigo 17 - Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correrão por conta da ADMINISTRADORA.
Artigo 18 - A taxa de administração consiste no somatório das remunerações devidas pelo FUNDO á
ADMINISTRADORA e a cada um dos prestadores dos seguintes serviços contratados pelo FUNDO,se houver: gestão
da carteira, consultoria de investimento, tesouraria, controladoria, distribuição de cotas, escrituração de emissão e
resgate de cotas e agência classificadora de risco.

Artigo 19 - A taxa de administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio
líquido do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos ou investidos pelo FUNDO.
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_ REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

CAfJÍA RENDA FIXA LONGO PRAZO
Artigo 20 - A taxa de administração prevista no artigo anterior é calculada e provisionada a cada dia útil, à razão de
1/252 avos, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior e será paga semanalmente à
ADMINISTRADORA.

Artigo 21 - Não serão cobradas taxas de ingresso e saída do FUNDO, nem taxa de performance.

Artigo 22 - A taxa máxima de custódia a ser paga pelo FUNDO ao CUSTODIANTE é de 0,005% (cinco milésimos por
cento) ao ano sobre o valor do patrimônio liquido do FUNDO.

FORMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Artigo 23 - A ADMINISTRADORA utilizará canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de computadores, como forma

de comunicação e disponibilização de informações, extrato de conta, fatos relevantes e documentos, salvo as hipóteses
previstas neste Regulamento.

§ 1° - Na hipótese de envio, pela ADMINISTRADORA, de correspondência física para o endereço de cadastro do
Cotista, os custos decorrentes deste envio serão suportados pelo FUNDO.

§ 2® - Caso o Cotista não tenha comunicado á ADMINISTRADORA a atualização de seu endereço, seja para envio de
correspondência por carta ou através de meio eletrônico, a ADMINISTRADORA ficará exonerada do dever de envio das

informações previstas em regulamentação pertinente, a partir da última correspondência que tiver sido devolvida por
incorreção no endereço declarado.

Artigo 24 - A ADMINISTRADORA disponibiliza ao Cotista do FUNDO; Central de Atendimento ao Cotista pelo número
0800-726-0101; Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala pelo número 0800-726-2492; e
serviço Ouvidoria CAIXA pelo número 0800-725-7474.
ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA

Artigo 25 - O Cotista será convocado para tratar de assuntos do FUNDO:(a) anualmente, até 120 (cento e vinte) dias
após o encerramento do exercício social, para deliberação sobre as demonstrações contábeis ou (b)
extraordinariamente, sempre que houver assuntos de interesse do FUNDO ou do Cotista.

Artigo 26 - A convocação da Assembléia Geral será enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de sua
realização e será disponibilizada na página da ADMINISTRADORA na internei - www.caixa.gov.br e do distribuidor, se
for o caso.

Parágrafo único - Excepcionalmente, a critério da ADMINISTRADORA, a convocação da Assembléia Geral poderá ser
enviada por meio de correspondência por carta, no prazo previsto no caput deste artigo.

Artigo 27 - O Cotista também poderá votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que a manifestação
de voto seja recebida pela ADMINISTRADORA até o dia útil anterior à data da realização da Assembléia Geral e tal
possibilidade conste expressamente na convocação, com a indicação das formalidades a serem cumpridas.
Artigo 28 - A Assembléia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotista, sendo que as deliberações
serão tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota 1 (um)voto.
Parágrafo único - Na hipótese de instalação de Assembléia Extraordinária para deliberar a destituição da
ADMINISTFiADOFíA, a aprovação de tal matéria somente ocorrerá mediante quorum qualificado de metade mais uma
das cotas emitidas pelo FUNDO.
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Artigo 29 - A critério da ADMINISTRADORA, as deliberações da Assembléia Geral poderão ser adotadas mediante
processo de consulta formal, sem necessidade de reunião de Cotista. O documento de consulta formal apresentará as
informações e formalidades necessárias ao exercício de direito de voto e prazo para resposta.

Artigo 30 - O resumo das decisões da Assembléia Geral será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na
internet, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de sua realização, podendo ser utilizado para tal finalidade o
extrato mensal de conta.

EXERCÍCIO SOCIAL
Artigo 31 - O exercício social do FUNDO tem Início em 1° de janeiro de cada ano e término em 31 de dezembro do
mesmo ano, quando serão levantadas as demonstrações contábeis do FUNDO relativas ao período findo.

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 32 - Eventuais resultados relativos a ativos componentes da carteira do FUNDO serão incorporados ao seu
respectivo patrimônio, quando do seu pagamento ou distribuição pelos emissores de tais ativos.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 33 - Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser consultadas no Formulário de Informações
Complementares e na Lâmina de Informações Essenciais, se houver, disponíveis na página da ADMINISTRADORA na
internet - www.calxa.gov.br.

Artigo 34 - Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade de Brasília (DF), com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações nos processos jurídicos relativos ao FUNDO ou a questões
decorrentes deste Regulamento.

Assinam o presente instrumento os Procuradores da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Brasília (DF), 25 de Junho de 2018.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

^

^

, Vice-Presidêncla Administração e Gestão de Ativos de Terceiros

Nota: Este Regulamento encontra-se averbado ao registro n° 459.982, de 16/07/2002, no 2° Ofício de Registro de
Títulos e Documentos da cidade e comarca de Brasília - DF.

(Regulamento aprovado através de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25/06/2018 e passando a vigorar em
02/08/2018).
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Informações referentes a Fevereiro de 2021
Esta lâmina contém um resumo das Informações essenciais sobre o FUNDO DE

INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO,
administrado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e gerido por CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento
do fUndo, disponível no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. As informações contidas
neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a
sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: Investidores que
buscam retomo por meio de investimentos em fundos de renda fixa e o FUNDO destina-se a

acolher investimentos de regimes próprios de previdência social instituídos pelos Estados,
Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e
federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias
seguradoras, sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a
ADMINISTRADORA e fundos de investimentos administrados pela ADMINISTRADORA.

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em carteira
composta por títulos públicos federais, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou
promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando
exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de
preços.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de

0,00%

Aplicar em crédito privado até o limite de

0,00%

Aplicar em um só fundo até o limite de

0,00%

Utiliza derivativos apenas para proteção da
carteira?
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|0,00%

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item

3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:

Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo

Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência

R$ 1.000.00
Não há
Não há
17:00 (horário de Brasília)
Não há
Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas
será calculado de acordo com o valor das

cotas no fechamento da data da aplicação.
Conversão das cotas

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das '

Pagamento dos resgates
Taxa de administração

Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance

cotas no fechamento da data do pedido de
resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos
resgates é de O dias úteis contados da data
do pedido de resgate.
0,20% ao ano
Não há.
Não há.
Não há.
As despesas pagas pelo fundo
representaram 0,21% do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de
02/03/2020 à 26/02/2021. A taxa de

Taxa total de despesas

despesas pode variar de período para
período e reduz a rentabilidade do fundo. O
quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em
www.caixa.qov.br

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.997.370.593,40 e
as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais

e., «00/
' °
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Alavancar-se até o limite de

38,03%

Derivativos

0,00%

6. RISCO: O (a) Administrador (a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL classifica os fundos que
administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:

Menor Risco

Maior Risco

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 41,7349%. No mesmo período o CDI
100% variou 42,73%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

Rentabilidade (líquida
de desnesas
despesas, mas
não de impostos)

Desempenho do

Vanaçao percentual
do CD1100%

fundo como % do
índice de referência

2021

0,2757%

0,2842%

97,0091%

2020

2,4564%

2,7676%

88,7556%

2019

5,9133%

5,9678%

99,0867%

2018

6,1763%

6,4232%

96.1561%

2017

9,9127%

9,9521%

99,6041%

c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Rentabilidade do

Desempenho do

fundo(líquida de

Variação percentual

despesas, mas não

do CD1100%

fundo como % do
índice de referência

de impostos)
Mar-2020

0,3544%

0,3402%

104,1740%

Abr-2020

0,3116%

0,2849%

109,3717%

Mai-2020

0,2546%

0,2386%

106,7057%

Jun-2020

0,2157%

0,2152%

100,2323%

Jul-2020

0.1865%

0,1943%

95,9855%

Ago-2020

0,1465%

0,1608%

91,1069%

Set-2020

-0,1817%

0,1569%

-115,8062%

Out-2020

0,1162%

0.1569%

74,0599%

Nov-2020

0,0935%

0,1494%

62,5836%
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Títulos públicos federais

0.2542%

0,1644%

154,6228%

Jan-2021

0,2009%

0,1494%

134,4712%

Fev-2021

0,0746%

0,1345%

55,4646%

12 Meses

2,0453%

2,3714%

86,2486%

8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os
custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro
dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates
durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R$ 1.020,20, já
deduzidos impostos no valor de R$ 4,28.

b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas
operacionais e de serviços teriam custado R$ 2,15.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o
fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno
após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$
1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação de Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético rentabilidade bruta anual de 10%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE
DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das
despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de
ingresso e/ou saída, ou de taxa de

+ 3 anos

+ 5 anos

R$ 1.331,00

R$ 1.610,51

R$ 7,02

R$ 12,95

R$ 323,98

R$ 597,56

performance)

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo
prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho
de outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado
exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO / 05.164.356/0001-84
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Dez-2020

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente

fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico; e

c. Não se aplica.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.08007260101

b. Página na rede mundial de computadores vvww.caixa.gov.br
c. Reclamações: www.caixa.gov.br. Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

Demais informações relevantes ao investidor:

Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO - Fundos que têm como
objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem

compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da
carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos devem
manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.

CONFERE COM
O ORIGINAL
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO / 05.164.356/0001-84

MiteítèTavaresdo Sacramento
Analista Ciências Contábeis
Matricula 110024 • ISStvl

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7.

ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela
ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos;

Piüipecto de acotdo coin Código

//\\ ANBIMA de ReguliK,úo c Meliioics

CAIXA
PROSPECTO

CAIXA Fi BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO - ANBIMA
RENDA FIXA

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO
ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS
EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM).
A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA,
POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E DA ANBIMA, GARANTIA DE

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO
DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO Ã LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A'
QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES
DE SERVIÇOS.

APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTAM RISCOS PARA INVESTIDOR.
AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE

RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS
PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR.

ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE, DA FORMA COMO
SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS
PARA SEUS COTISTAS.

CONVERSÃO DE COTAS:

AS APLICAÇÕES E RESGATES SERÃO CONVERTIDOS PELA COTA DO DIA DA
SOLICITAÇÃO (D+0).
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA:

O RESGATE DE COTAS DO FUNDO SERÁ EFETIVADO NO PRÓPRIO DIA DA

SOLICITAÇÃO (D+0).
AS SOLICITAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES DEVEM SER EFETUADAS ATÉ ÃS
17:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM

GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CÃRTEIRA, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
A

RENTABILIDADE

OBTIDA

NO

PASSADO

NÃO

REPRESENTA

GARANTIA

DE

RENTABILIDADE FUTURA.

ESTE FUNDO MANTÉM UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365

DIAS, O QUE PODE LEVAR A UMA MAIOR OSCILAÇÃO NO VALOR DA COTA SE
COMPARADA Ã DE FUNDOS SIMILARES COM PRAZO INFERIOR

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM
O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, MAS NÃO O SUBSTITUI. É
RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO

REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO
OBJETIVO E Ã POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM

COMO ÃS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS
FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

MAIO/2014
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Fundo

CNPJ

Fundo de Investimento CAIXA Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo
r-,

oirí>/nr,nH oa
05.164.356/0001-84

Prazo

Administração, Gestão, Distribuição e Registro de Cotas

CN
CNPJ

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04

Custódia, Controladoria e Atividades de Tesouraria

CN
CNPJ

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00^
00.360.305/0001-04

00.:

Auditor independente

CN
CNPJ

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes(PwCAI)

6^
61.562.112/0001-20

Base legal
Instrução 409/04 da Comissão de Valores Mobiliários e alterações posteriores

Resolução 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional

HISTÓRICO DO ADMINISTRADOR E GESTOR
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por
meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER), encontra-se
devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a
prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM n°. 3.241, de 04 de janeiro de 1995.
A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e,

desde 1998, a VITER atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios
da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética
na gestão de recursos de terceiros.
Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VITER possui estrutura técnica
qualificada, formada pelas áreas de: produto, gestão de ativos, estudos econômicos e análise
setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados, gerenciamento de risco e precificação de
ativos. A VITER possui, ainda, área de compliance, responsável por acompanhar a conformidade
técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de
assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de
consultorias internas e externas.

PÚBLICO-ALVO
O FUNDO destina-se aos regimes próprios de previdência social instituídos pelos Estados,
Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e
sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA, dispostos
a investir em um Fundo de Investimento com carteira composta por títulos públicos federais em
operações finais e/ou compromissadas, indexados a taxas de juros prefixadas, pós-fixadas
(SELIC/CDI) e/ou índices de preços.
Antes de tomar uma decisão de investimento no FUNDO, os potenciais investidores devem
considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de

investimento, todas as informações disponíveis neste Prospecto.

MilenaTavares
nMavares c/o Sac
Sacramento
Analista Ciências Contábeis
Matrícula 110024 -ISSM
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OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMÉWW

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio
da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas

prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo, em qualquer
hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente, ou
através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas
(SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por até 100% (cem por cento) em títulos
públicos federais em operações finais e/ou compromissadas.

O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

É vedada ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas.de fundos de investimento, de qualquer
modalidade.

As operações em mercados de derivativos serão utilizadas com o objetivo de adequar a carteira
do FUNDO à política de investimento do mesmo, até o limite das posições detidas à vista.

Os percentuais referidos na política de investimento devem ser cumpridos diariamente, com base
no patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior.

iCRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ATIVOS

"'WSÊÊÊÊ

O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econõmicofinanceiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês que se
reúnem para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e
microeconômicas, levando-se em consideração os níveis e limites de risco definidos na Política de
Investimento do FUNDO.

FATORES DE RISCO

A aplicação de recursos no FUNDO sujeita os cotistas a riscos inerentes aos mercados em que o
FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou
mesmo perda do capital investido no FUNDO,em decorrência dos seguintes riscos:
I - Risco de Mercado

Está relacionado à maior ou menor desvalorização das cotas do FUNDO devido a oscilações nos

preços e cotações de mercado. Nos casos em que houver queda no valor dos ativos do FUNDO,
o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. As perdas podem ser
temporárias, não existindo, contudo, garantias de que possam ser revertidas ao longo do tempo.
Ativos de longo prazo podem sofrer mais com o risco de mercado.
II - Risco de Crédito

Refere-se à possibilidade dos emissores dos ativos que fazem ou venham a fazer parte da
carteira do FUNDO, não cumprirem suas obrigações de pagamento do principal e dos respectivos
juros de suas dívidas, por ocasião dos vencimentos finais e/ou antecipados. Adicionalmente, os
Página 3 de 8
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contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao inadimplemento da contraparte e à
possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.
lil - Risco de Liquidez

Consiste na possibilidade do FUNDO não possuir recursos necessários para o cumprimento de
suas obrigações de pagamento de resgates de cotas, nos prazos legais e/ou no montante
solicitado, em decorrência de condições atípicas de mercado, grande volume de solicitações de
resgate e/ou possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos
componentes da carteira do FUNDO, por condições especificas atribuídas a tais ativos ou aos
mercados em que são negociados. A falta de liquidez no mercado também pode ocasionar a

alienação dos ativos por valor inferior ao efetivamente contabilizado. Essas dificuldades podem se
estender por períodos longos e serem sentidas mesmo em situações de normalidade nos
mercados. Os ativos de longo prazo podem sofrer mais com o risco de liquidez em decorrência do
prazo de vencimento do ativo.
IV - Risco Proveniente do uso de Derivativos

Está relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos
esperados, bem como ocasionarem perdas aos cotistas, quando da realização ou vencimento das
operações em decorrência da variação dos preços à vista dos ativos a eles relacionados,

expectativas futuras de preços, liquidez dos mercados e do risco de crê,dito da contraparte.
Mesmo que os instrumentos de derivativos possam ser utilizados para proteger as posições do
FUNDO, esta proteção pode não ser perfeita ou suficiente para evitar perdas.
V - Risco de Concentração
A eventual concentração dos investimentos do FUNDO, em determinado(s) emissor(es), setor(es)
ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente
mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.

VI - Risco Sistêmico e de Regulação
Motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, fechamento parcial ou total dos mercados, em
decorrência de quaisquer eventos, alterações na política monetária ou nos cenários econômicos
nacionais e/ou internacionais, bem como a eventual interferência de órgãos reguladores do
mercado, as mudanças nas regulamentações e/ou legislações, inclusive tributárias, aplicáveis a
Fundos de investimento, podem afetar o mercado financeiro resultando em alterações nas taxas

de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem impactar
os resultados das posições assumidas pelo FUNDO, e, portanto, no valor das cotas e nas suas
condições de operação.
Mesmo que o FUNDO possua um fator de risco principal poderá sofrer perdas decorrentes de
outros fatores.

^GERENCIAMENTO DE RISCOSI

A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e
gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento.

Para o gerenciamento do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR {Value at Risk), que
mensura a perda máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise, em
condições normais de mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda
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potencial, considerando-se um certo nível de confiança, sob as condições mais adversas de
mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress.

O controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de
análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política de investimento do FUNDO.
Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no FUNDO

utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico de aplicações e resgate,
classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário, e
acompanhamento de concentração por vencimentos, por prazo e por cotistas.

OS MÉTODOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE
O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS
PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO
Carência
Não há

Aplicação

Aplicação

Resgate

Maxima

Mínima Inicial

Mínima Adicional

Mínimo

Não há

R$ 1.000,00

Conversão Cotas

Aplicação

Não há

Não há

Conversão Cotas Resgate

Saldo
Mínimo
Não há

Pagamento do Resgate

D+0

As movimentações de aplicação e resgate serão efetuadas por meio de conta do aplicador.
O FUNDO utiliza cota de fechamento.

A efetiva disponibilização do crédito ocorrerá em horário que não sejam permitidas as
movimentações bancárias devido à necessidade de se aguardar o fechamento dos mercados em
que o FUNDO atua para o cálculo do valor da cota.
Os feriados de âmbito estadual ou municipal na praça sede da ADMINISTRADORA em nada
afetarão as movimentações de aplicação e resgate solicitadas nas demais praças em que houver
expediente bancário normal.
Percentual Máximo de Cotas

O total de cotas detidas por um único cotista poderá representar até 25% (vinte e cinco por cento)
do patrimônio líquido do FUNDO.
Liquidez

O Fundo dispõe de liquidez diária, ou seja, o investidor tem acesso diário aos seus recursos.
Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive em
decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam

implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo
destes últimos, a ADMINISTRADORA poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização

de resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, no prazo
máximo de 1 (um) dia, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
fechamento para resgate, sobre as seguintes possibilidades:
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I
II
III

substituição do administrador, do gestor ou de ambos;
reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate;
possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros;

IV

cisão do FUNDO; e

V

liquidação do FUNDO.

É facultado à ADMINISTRADORA suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO,
desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.

POUllÇA De DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS ^
Eventuais resultados.pagos ou distribuídos pelos emissores dos ativos componentes da carteira
do FUNDO,serão incorporados ao seu patrimônio líquido na data da distribuição.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

,

A taxa de administração consiste no somatório das remunerações devidas pelo FUNDO à
ADMINISTFRADORA e a cada um dos prestadores dos seguintes serviços contratados pelo
FUNDO, se houver: gestão da carteira, consultoria de investimento, tesouraria, controladoria,
distribuição de cotas, escrituração de emissão e resgate de cotas e agência classificadora de
risco.

A taxa de administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor
do patrimônio líquido do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos ou
investidos pelo FUNDO.
A taxa de administração é calculada e provisionada a cada dia útil, à razão de 1/252 avos,
multiplicada pelo patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior e será paga
semanalmente à ADMINISTRADORA.

Não serão cobradas taxas de ingresso e saída do FUNDO, nem taxa de performance.
DESPESAS DO FUNDO

,

'' -

Além da taxa de administração, o FUNDO deverá, quando necessário, arcar com os seguintes
encargos:

- taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
- despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de
relatórios e informações periódicas, previstas no Regulamento ou na regulamentação pertinente;
- despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas;
- honorários e despesas do auditor independente;
- emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;

- honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de
defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação
imputada ao FUNDO,se for o caso;

- parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa
ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
- despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários e demais
ativos financeiros e modalidades operacionais;

- despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou
recibos de depósito de valores mobiliários.
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Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO, correrão por conta da
ADMINISTRADORA.

ÍTRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO COTiSTA
A - Incidirá imposto de renda na fonte sobre os rendimentos do FUNDO, por ocasião do resgate,
em função do prazo de permanência, às seguintes alíquotas:

I

22,5% (vinte e dois e meio por cento) em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)

dias de permanência;
II
20% (vinte por cento) em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias de permanência;
III
17,5% (dezessete e meio por cento) em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um)dias até 720 (setecentos e vinte) dias de permanência; e
IV
15% (quinze por cento)em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias de
permanência.

B - Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incidirá imposto de renda
na fonte sobre os rendimentos do FUNDO à alíquota de 15% (quinze por cento).
C - Por ocasião do resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o
previsto nos incisos I a III do item A.
D - Incidirá lOF à alíquota de 1% (um por cento) ao dia, limitado aos rendimentos do FUNDO, de
acordo com tabela decrescente em função do prazo, disponível no site www.caixa.gov.br.
E - Clientes isentos, imunes ou dispensados de retenção na fonte e do pagamento em separado
do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos no FUNDO deverão apresentar
documentação que comprove esta condição, na forma da legislação em vigor.

ÍTRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDOl
As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda nem de
lOF.

POLÍTigllTElíTOSI^Ç^ DjfJNFORM AÇ ÕES.
A ADMINISTRADORA divulgará de forma equânime, nas agências da CAIXA, diariamente, o valor
da cota e do patrimônio líquido do FUNDO e disponibilizará no mesmo local, as seguintes
informações do FUNDO:
a)informe diário, no prazo da legislação vigente:
i
valor da cota e do patrimônio líquido;
ii
valor total da captação e resgate;
iii

valor total da carteira;

iv

número total de cotistas do FUNDO.

b) mensalmente, até 10(dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem:
i

balancete;

ii

demonstrativo de composição e diversificação da carteira.
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c) anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a
que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor
independente.

As informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, histórico
de performance, relatórios da ADMINISTFíADORA, assim como o regulamento do FUNDO e
demais documentos pertinentes que tenham sido elaborados por força de disposições
regulamentares aplicáveis, estarão disponíveis nas agências da CAIXA.

Para fins de atendimento das normas destinadas aos RPPS, será procedido ao envio das

informações da carteira do FUNDO ao Ministério da Previdência Social na forma e periodicidade
por ele estabelecido.

ATENDIMENTO AO COmiA

As informações sobre o FUNDO, esclarecimento de dúvidas e encaminhamento de sugestões
poderão ser realizados:

I
Diretamente nas Agências da CAIXA
II
Pela internei nos endereços eletrônicos:
a) www.caixa.gov.br

b) https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
III
IV
V

Central de Atendimento ao Cotista: 0800-726-0101
Ouvidoria Caixa: 0800-725-7474
Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800-726-2492
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Data de Competência: 02/08/2018

05.164.356/0001-84

INFORMAÇO

ESTE FORMULÁRIO ESTA EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO CODIGO ANBIMA DE REGÜUÇAO E MELHORES PRATICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS DE TERCEIROS, ASSIM COMO COM AS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

E A ANBIMA NÃO GARANTEM A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO.
A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA

ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS
DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBIUDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O
INVESTIDOR.

O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO.
RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA
A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E

Á POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE
O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

na página da Comissão de Valores Mobiliários(CVM)- www.cvm.gov.br

Eletrônico

O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações essenciais (se
houver) do FUNDO serão disponibilizados por meios eletrônicos e/ou na página da Comissão de
Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br

Eletrônico

Diariamente

Mensalmente, até o dia 10 do mês
subsequente ao de referência

As demonstrações de desernpenho do FUNDO relativas aos 12 meses findos em 31 de dezembro e

Anualmente, até o último dia útil

aos 12 meses findos em 30 de Junho, serão disponibilizadas na página da ADMINISTRADORA na
lntemet-www.calxa.gov.br

dos meses de fevereiro e de agosto
de cada ano

O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na página da
ADMINISTRADORA na Internet - www.caixa.gov.br e na página da Comissão de Valores Moblllários-

Sempre que houver alteração do
seu conteúdo

www.cvm.gov.br

As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da ADMINISTRADORA na
Internet - www.caixd.gov.br e na página da Comissão de Valores Mobiliários(CVM)'

.

www.cvm.gov.br

"

Anualmente, em até 90 dias após o
encerramento do exercício social

'

Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FUNDO ou aos abvos

financeiros integrantes de sua carteira, será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na

Sempre que houver qualquer ato ou

. Internet - www.calxa.gov.br e na página da Comissão de Valores Mobiliários(CVM)
•N

fato relevante

www.cvm.gov.br

extrato mensal de conta, contendo as Informações previstas na legislação vigente, será
'
dispon blllzado pof canais eletrônicos da ADMINISTRADORA
^'
A convocação de assembléia geral de cotistas do FUNDO será realizada por meios eletrônicos,
V conforme Regulamento, e disponibilizada na página da ADMINISTRADORA na intemet '.www.caixa.gov.br. O resumo das deliberações será disponibilizado por meios eletrônicos

Mensalmente

Anualmente, no caso de

assembleia-ordinária, e
Eletrônico

eventualmente, no caso de
assembléia extraordinária

Diretamente nas Agências ou na sede da

Físico

A qualquer tempo

Eletrônico

A qualquer tempo

Eletrônico

A qualquer tempo

Eletrônico

A qualquer tempo

ADMINISTRADORA

Na página da ADMINISTRADORA na Internet -

www.caixa.gov.br

Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à

,

ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo

... cnténo, desde que de forma equânime aos cotistas e demais

à -'í

Central de Atendimento ao Cotista: 0800-726-0101;

interessados.
Ouvidoria: 0800-725-7474; Atendimento a Pessoas
com Deficiência Auditiva e de Fala: 0800-726-2492

údè-terORfô de ftiscos inerentéS^!
t COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

,

j

O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos:

Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO.
Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de
venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.

Risco de crédito: ínadimplemento de principal ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista. Eventualmente os contratos
de derivativos poderão estar sujeitos ao inadimplemento da contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.
Risco proveniente do uso de derivativos: relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como,
ocasionarem perdas aos cotistas quando da realização ou vencimento das operações.
Risco de concentração: a eventual concentração dos Investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a
exposição aos riscos já mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.

Risco sistêmico e de regulação: motivos exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação,
e mudanças nas regulamentações e/ou legislação.
Risco operacional: Consiste na possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou de fatores
exógenos diversos.

Risco de contraparte: Relacionado à possibilidade de uma ou mais partes de um negócio não cumprir suas obrigações contratuais, podendo assim, advir de uma

contraparte com a qual não existe uma operação de financiamento ou empréstimo. Nos fundos de Investimento, o risco de contraparte também pode estar
relacionado ao risco de crédito.

Informações detalhadas podem ser obtidas no regulamento.
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O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serào disponibilizados por meios eletrônicos e/ou

O gestor exerce voto em assembléias dos ativos que compõem a carteira?

ê.

i

DESCRIÇÃO DA POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DO VOTO

A gestora deste FUNDO nào exerce política de exercício do direito de voto em assembléias gerais convocadas para deliberar sobre ativos financeiros dos quais o
FUNDO seja titular.

8. DESCRIÇÃO DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E A SEUS COTISTAS

As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas ao Imposto de Renda e sujeitam-se a alíquota zero de lOF - Títulos e Valores Mobiliários. ,
0 cotísta está sujeito a seguinte tributação:
A) Incidirá imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos no FUNDO, por ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às seguintes
alíquotas de longo prazo:

1 - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de permanência;
II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência;
III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência;

IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias de permanência.
B) Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, Incidirá imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos no FUNDO à alíquota
de 15%.

C) Por ocasião do resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a III do item A.
D) Incidirá lOF - Títulos e Valores Mobiliários à alíquota de 1% ao dia, limitado aos rendimentos auferidos, de acordo com tabela decrescente em função do
prazo, disponível no site www.caixa.gov.br.
E) O disposto acima nào se aplica aos cotistas que nào estão sujeitos à tributação, conforme legislação tributária e fiscal vigente, desde que apresentada
documentação comprobatórla, se for o caso.

A ADMINISTRADORA possui uma area de risco responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos a que e^tao expostos os fundos de
investimento.

Para o gerenciamento do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda máxima esperada, dado um nível de
confiança e um período de análise, em condições normais de mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda potencial, sob as condições mais
adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress.

O controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política
de Investimento do FUNDO.

Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no FUNDO utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico'
de aplicações e resgate, classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário e acompanhamento de concentração por
vencimentos, por prazo e por cotistas.

OS MÉTODOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA
CONTRA EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.
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7. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DO VOTO

Fundo utiliza agência de classificação de ratíng?

11. APRESENTAÇÃO DETALHADA DO ADMINISTRADOR E GESTOR

A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio'de sua VIce-Presidêncla Administração e Gestão de Ativos
de Terceiros (VIART), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de
administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM no. 3.241, de 04 de janeiro de 1995.
A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira segregada das atividades
que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de
terceiros.

Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto,
estratégia e inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de
risco. A VIART possui, ainda, área de compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da
CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas.
A CAIXA é aderente áo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para:

- Ética;
- Negociação de Instrumentos Financeiros;

- Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo
- Processos da Regulação e Melhores Práticas;
- Fundos de Investimento;

- Programa de Certificação Continuada;

- Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e
- Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais;

A CAIXA também é responsável pela gestão do FUNDO.

wi-M

Administração

Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Gestão de carteira

Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Distribuição de Cotas

Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Custódia, tesouraria, controle e processamento dos ^
ativos financeiros

Caixa Ecônomica Federai - CNPJ: 00.360.305/0001-04

. í

Escrituração de Cotas

Caixa Ecôpomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Auditor Independente

KPMG Auditores Independentes - CNPJ: 57.755.217/0001-29

O distribuidor oferta para o público alvo do FUNDO, preponderantemente, fundos geridos por um
único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico?

.. .

DESCIUÇAO DA POiraCA,DE DISTRIBUIÇÃO DE

.„ .i

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por
ela geridos.

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou
repasse para terceiros.
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10.IDENTIFICAÇÃO DA AGENCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CREDITO

INFORMAÇÕES RELEVANTES AO INVESTIDOR

Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e
derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter iimites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial
da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Investimento Iniciai mínimo (R$);

1.000,00

Investimento Adicionai mínimo (R$)

0,00

Resgate mínimo (R$):

Valor mínimo de permanência (RS); ^«
Horário para aplicação e resgate:
(Horário de Brasília) - .

(i) A integraiização do valor das cotas deve ser realizada em moeda corrente nacional, sendo o valor da cota o resultado, da divisão do valor do patrimônio

líquido do FUNDO pelo número de cotas existentes, inteiras e fracionárias. A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de
cotistas do FUNDO.

(il) Não se admite a cessão ou transferência de cotas do FUNDO, salvo por decisão judiciai ou arbitrai, operações de cessão fiduciária, execução de garantia,
sucessão universal, dissolução de sociedade conjugai ou união estável por via judiciai ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens e transferência
de administração ou portabilidade de planos de previdência.

(iii) Somente poderá votar na Assembléia Geral o cotista do FUNDO inscrito no registro de cotistas na data da convocação da Assembléia, seus representantes
legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os representantes legais e os procuradores dos cotistas deverão comprovar essa
qualidade por ocasião da Assembléia Gerai.

(iv) Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capitai
investido, em decorrência de, mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo a ADMINISTRADORA, em hipótese
alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé.

(v) A ADMINISTRADORA é obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente.
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Consulta Perfil Mensal

CNPJ:

05.164.356/0001-84

Nome:

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Mês de Referência:

1.
a)
b)
c)

Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:
Pessoa V\s\ca prívate banking
O
Pessoa física varejo
O.
Pessoa jurídica não-financeira pz-rVareban/f/n^
2

d) Pessoa jurídica não-financeira varejo

6

e) Banco comercial

O

f) Corretora ou distribuidora

O

g) Outras pessoas jurídicas financeiras

/

À\

h) Investidores não residentes
i)

Entidade aberta de previdência complementar

j)

Entidade fechada de previdência complementar

'

'

'

,

-

^

} 1

O

' "'
/ "

O
, ;

r"',,

• -.A'. ' • • J-'T.-' ' r ■

^^

2

''j'

O

•

1) Regime próprio de previdência dos servidores públicos

256

^ v.- ^

,

m) Sociedade seguradora ou resseguradora
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil

O
O

0) Fundos e clubes de Investimento

O

p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)

O

q) Outros tipos de cotistas não relacionados

181

i
T

-

^

'' '
' ''

2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:
a) Pessoa física private banking

0%

b) Pessoa física varejo

0%

c) Pessoa jurídica não-financeira p/^/Vareban/r/n^

0,2%

d) Pessoa jurídica não-financeira varejo

0,3%

e) Banco comercial

f) Corretora ou distribuidora
g) Outras pessoas jurídicas financeiras

,' '

^

0%

y",.

A

0%
i.

0%

.\

:

h) Investidores não residentes

^

■,

1) Entidade aberta de previdência complementar
j)

Entidade fechada de previdência complementar

'
■

. f

I) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;
m) Sociedade seguradora ou resseguradora
n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil

0,3%
0%

. .
^

20,5%
0% •
-

. ; ..

, ; '-y/i.
^
'•
'

0%

p) Fundos e clubes de Investimento

0%

p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)

0%

q) Outros tipos de cotistas não relacionados

78,7%

3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais
e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.
Não Informado

4. Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias
para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.
Não Informado

7. Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia

regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo
https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/defaulf.asp?sg_sistema=fundosreg
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Consulta Perfil Mensal

médio da carteira de títulos do fundo?(em meses(30 dias)e calculado de acordo com a metodologia regulamentada

14,5666

8. Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.
Não Informado

9. Total de recursos(em US$)enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de
US$ liquidados no mês.
0,00

10. Total de recursos(em US$)ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US$
liquidados no mês.
0,00

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo,em % do
patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em
módulo)..
Fator de Risco

Ibovespa

Cupom Cambial

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

19. Total dos ativos(em % do PL)em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do
artigo 86,§ 1°, incs. li e lli, da instrução CVM n° 409, de 2004.
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do
emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo,em % do
seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um
mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele
do artigo 86,§ 1°, incs. II e lii, da Instrução CVM n° 409, de 2004.
Comitente (CPF/CNPJ):

Parte relacionada (S/N)

I PL numérico com uma casa
decimal

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado(em % do PL)em estoque.
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance,informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance
quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do
disposto no § 2° do art. 62 da instrução CVM n° 409, de 2004.
Não Informado

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da
última cobrança de performance efetuada.
Não Informado

Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos.Juros sobre capital próprio ou outros rendimentos
advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período,tenha ocorrido distribuição de tais direitos
diretamente aos clientes, informar o montante distribuído(R$).

25. informações complementares sobre o perfil mensal.
Não Informado

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
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pela SRF) No tjltimo dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo?(em meses(30
dias)e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB

Consulta Perfil Mensal

25/03/2021
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WlVüdE INVESTIM ENTO
Fundo de investimento feito sob

o FUNDO tem como objetivo acompanhar a rentabilidado do CDl.

O fundo destinado a investidores que

medida para os Regimes Próprios de ' queiram rentabiiidade aderente ao
Previdência Social e entidades/órgãos
públicos de todo o Brasil.

^^CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

CDl. O fundo é composto por títulos
públicos federais, indexados a taxas
pré-fixadas, pòs-fixadas e/ou índices

I de preços.
i

FrvíJOlt tbtnOlS JulVJOU

Jan

AgoPIOH Out/301» KovROX» i»lV2019 M»fnOl9 ««WOW

Fev

Abr

Mar

Mai

iun

Jul/2019

Jul

Algo

As<rt01» OutíJOl» DwnOlH rteflOIO UuMiO MiiflOJO JutíJOJO

Set

Out

Nay_

Dez

0,20

0,07

0,28

%CDI

134v4

55.5

97,0

2020

Fundo(%)

0,39

0,29

0,35

0,31

0,25

0,22

0,19

0,15

-0,18

%CDI

102.6

99,2

104,2

109,4

106,7

100,2

96,0

91.1

-

0,53

0,47

0,45

0,52

0,57

0,48

0,56

0,49

97.2

96,0

96,7

100,4

104.6

103,0

98,2

97,3

0,57

0,45

0,52

0,50

0,47

0,49

0,54

97.5

95,9

97,5

95,8

90,2

94,3

100,3

0,12

0,09

0,25

2,46

74.0

62,6

154,6

88,8

0,49

0,50

0,33

0,38

5,91

104,6

103,1 -

86,0

99,8

99,1

0,52

0,47

0,54

0,47

0,48

6,18

91,3

99,6

99,3

95,5

98,0

96,2

Fundo(%)

Flistóricq

Ano

2021

Fundo(%)

S«W020 «kwnOÍO JniVJOJl Km/Jmí

%CDI

06 m

0,58

62,3

12 m

2,08

86,5

24 m

7,78

95,6

36 m

14,43

95,7

48 m

24,48

96,7

2019

Fundo(%)
%COI

2018

>

Fundo(%)
%CDI

MERCADO OIaTÜAÇÃG

itLÃS:§EbÊ/mVõlm\

TOMOLÍOIÜfbÕl^ mçses^

CRÉDITO PRIVADO

. jL

INVESTIMENTO EXTERIOR

COTAS DE FUNDOS

NÍOATU/t"!

e*k

SH lOS

20H 3»%

nK «0^ *S%

üíiãWm» mi i»üit Mh<'<rrh« tv» Him

t>%> «Mb

CNPJ:

0S.164.356/0001-S4

Aplicação ncal

R$ 1.000.00

Gestác;

Caixa Econômica Federal

Aplicação Aaicionat:

R$ 0,00

Administradoit:Ç^^S!l8^^^^S^"-'Í

Caixa Econômica Federal

Saldo Mínimo

R$ 0,00

CiasstFicação

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Resgate Minuno:

R$ 0,00

'Aplicação (déb./corrv9>);

Longo Prazo
Cota utilizada;

""

Fechamento

Início do Fundo:^

10/02/2006

Taxa de Administraçáo:

0.2%

Taxa de Administraçlo (Mâxlrftaíí"^- *
"

NSo há

Taxa de Perfonttance:

Não há

Público-Ah/o;

Aiutorrfç.^arAa

ANBIMA

v.'

't-j. Ji '
.

i
^

D+O/D+0

Resgate tconv.''ci éd.);

D+0 / D+0

Horário limite;

17:00

Volatíiidaoe (12m);

0,50%

Patrimônio Líquido em 26/02/2021:

R$ 4.997370.593,40

PL Media cie 12 meses:

R$4.592.546.246,79

Restrito â RPPSs,entes públicos nas esferas rbuntdpat estadual e federai, entidades abertas e fechais de orevidência complementar,
companhias seguradoras e sociedade? de capitalizado,prevlarneote cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

MatúMBi de aivuigâçáo tpia a 'âmiria Sí iiifontiaç^jes eiscncíais. sfe nouver. ç o reguiãrnefitc sites de iivesli='. St^oscvisSe e Fiscãit/ôçeo: Cof-i^wo de vsioxc-s
'vM t iStr.iço dc Atcrid=fr.eito ao Ciaadac cro wwA.cvrrt.gov br O K-ivcstin-.ente em Fundo não é garantido pelo Fundo Ga^ntidO' do CtédUô Rentaoil;39de obiraa no cansado .rvío 'éjuescr i.

garantia de resvitsdos Futuuis a rer:lat>=:ídàav divuigsaa "âo é íiquida Ot impostos. Os rnvestído<ts aevem çátar pneparaaos para aceitdr os riscos inçrer.tes aos diversos mçfcadi f.
íiuô tjs tuf.jys arusm e, cynseouentemente. possíveis variações ny yatomyriio mvesticK; a utti»?at,ây do mdice de reterêrícia para toriiparahva da rerrfátjii-daoc ^ merTi leieré' ..
econômica e nlo parametry de tjbjetivç do Fundu. Os principais riscos estão detalhados no regulamento do lundo. As caracrerísticas de myvimenraçâo apresentadas são varíaar. «a a j da costçàô deste documentp. podendo sofrer alterações 4 critério da Administradora. As informações soore y Fundo, inclusive o Reguiarnento e Lâmírhj de informações Essência ■. * •
houver poderào ser consultadas diretemente nas AgéfKias ou f:lí pela "intemet- no endereço eletrônicos wwnv.caiya.çov.pr. Outras mfoimacF-es podem ser ofcôdss por me>n dc 5AC: Ocu726 ÕlCl. Ouvidoria Caixa. 0800 725 7474 e Atendimento a osssosacom derftoència auditiva; CSOO 882 2492.
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CAIXA Fi BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

05.164.356/0001-84
Informações referentes a Dezembro de 2020
1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA
FIXA LONGO PRAZO

RENTABIUDADE
2. Rentabilidade
2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Rentabilidade (líquida de'
despesas, mas não de
impostos)
jan/20
fev/20
mar/20

abr/20
mai/20

jun/20
jul/20
ago/20
set/20
out/20
nov/20
de2/20
12 meses

Contribuição em relação ao índice de
referência( Contribuição em relação ao
índice de referência (Rentabilidade do fundo
- Rentabilidade do índice)

Variação percentual do CDI

0,386%
0,292%
0,354%

0,377%
0,295%
0,340%

104,167%

0,312%
0,255%
0,216%
0,187%
0,147%
-0,182%
0,116%
0,094%
0,254%
2,456%

0,285%
0,239%
0,215%
0,194%
0,161%
0,157%
0,157%
0,149%
0,164%
2,768%

109,371%
106,693%
100,242%
95,992%
91,086%
-115,798%
74,037%
62,601%
154,618%
88,754%

102,575%
99,175%

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

" Ano

Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de

Contribuição em relação ao índice dé *
referência( Contribuição em relação ao

Variação percentual do CDI

índice de referência (Rentabilidade do fundo
- Rentabilidade do índice)

impostos)
2,456%
5,913%
6,176%
9,913%
14,037%

2,768%
5,968%
6,423%
9,979%
14,003%

88,754%
99,087%

96,155%
99,338%
100,239%

DESPESAS

3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua
rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre Dez/2019 e Dez/2020. A taxa de Despesas pode variar de
período para período.

Percentual em relação ao patrimônio líquido

Despesas do Fundo

diário médio em Dez/2020
0,200%

Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e
de performance, se houver, de outros fundos em que este
fundo tenha investido)

Parte Variável (taxa de
performance)

0,000%

Taxa de Custódia

0,000%

Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)

0,000%

TAXA TOTAL DE DESPESAS

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for
diferente)

^

Despesas pagas ao grupo economico
do administrador

Despesas pagas ao grupo econômico
do gestor

0,210%

Percentual em relação à taxa de despesas
em Dez/2020

Taxa de Administração

97,620%

Despesas Operacionais e de serviços

0,000%

Taxa de Administração

0,000%

Despesas Operacionais e de serviços
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

3

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

7

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido

8

Notas explicativas às demonstrações financeiras

9
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04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos Cotistas e à Administradora do

Fundo de Investimento Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo
São Paulo - SP

f
■

■

' r-

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Caixa Brasil Títulos
Públicos Renda Fixa Longo Prazo ("Fundo"), administrado pela Caixa Econômica Federal,
que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de

dezembro de 2019 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Fundo em 31 de dezembro de 2019 e o desempenho de suas operações para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos
fundos de investimento regulamentados pela Ihstrução n° 555/14 da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM").

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo de acordo com

os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

KPMG Aúdifores iruiependdntes. uma sociedade simplas iirasíleira e firma. membro tia i-eds KPMG de firmas-membfo irvlependeotes e afíffedas a KPMG
fn*^>aiionai CocpèraLve (TCRMO Inwrnationarj. uma entidade suíga.

KPKíG AudílOrps /odepeotfenfas. a Bra/iUan aofòy and a ^'•afnbef firm oi

iha KPMO

oí imçpi?r,fiertí

fuma affíMeé w/fft KPÚO

Intòmjtiüfíai Cooptvas/va >. 'KPMQ ínícmationaíl, a Swsí' cMiiy
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Custódia e valorização de ativos financeiros
Em 31 de dezembro de 2019, o Fundo possuía 100,00% do seu patrimônio líquido
representado por aplicações em títulos públicos e operações compromissadas,
mensurados ao valor justo e para os quais há preços cotados ou indexadores/parâmetros
observáveis no mercado, registrados e custodiados em órgào regulamentado de liquidação
e custódia (Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC). Devido ao fato desses
ativos serem os principais elementos que influenciam o patrimônio líquido e o
reconhecimento de resultado do Fundo, no contexto das demonstrações financeiras como
um todo, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não estão limitados a:
a-<*

•

•

Teste de existência por meio de conciliação das posições mantidas pelo Fundo
com as informações fornecidas pelo custodiante;
Com auxílio de nossos especialistas em instrumentos financeiros, recalculamos a
valorização dos ativos financeiros com base em preços disponíveis obtidos junto a
fontes de mercado independentes ou informações observáveis no mercado; e

•" -Si*' *>

Avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras do Fundo.
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Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos,
consideramos aceitáveis os saldos das aplicações em títulos públicos e operações
compromissadas, no tocante à existência, mensuração, e respectivas divulgações, no
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos
auditores

A administração do Fundo é responsável por essas outras informações que compreendem
o demonstrativo das evoluções do valor da cota e patrimônio líquido médio.
Nossa opinião sobre as demonstrações 'financeiras não abrange o demonstrativo das
evoluções do valor da cota e patrimônio líquido médio, e não expressamos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse demonstrativo.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de
ler o demonstrativo das evoluções do valor da cota e patrimônio líquido médio e, ao fazê-lo,
considerar se esse demonstrativo está, de forma relevante, inconsistente com as

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no demonstrativo das evoluções do valor da cota e
patrimônio líquido médio, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração do Fundo pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução n° 555/14 da CVM e
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pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável, dentro das
prerrogativas previstas na Instrução n° 555/14 da CVM, pela avaliação da capacidade de o
Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Fundo ou
cessar suas operações, ou não tenfia nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos

usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da administradora do Fundo.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administradora a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Administradora, determinamos

aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações
financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as conseqüências adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.

São Paulo, 01 de abril de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC2SP014428/0-6

RodrigcrCruz Bassi
-!

Contador CRC 1SP261156/0-7
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Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em
continuidade operacional.

Longo Prazo
CNPJ:05.164.356/0001-84
(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)
Demonstrativo da composição e diversificação da carteira
Em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de Reais)

.
% sobre o

Aplicações - Especificações

Quantidade

total

Mercado/

patrimônio

realização

líquido

Disponibilidades

Operações compromissadas

Letras do Tesouro Nacional

Títulos federais

1.425.646

1.293.093

1.425.646

1.293.093

251.721

1.882.0Ó1

1-883.433

Letras Financeiras do Tesouro

173.921

1.819.870

1.820.001

Letras do Tesouro Nacional

77.800

62.131

Instrumentos financeiros derivativos

Contratos futuros - ajuste positivo

Títulos em garantia de operações em bolsa
Letras Financeiras do Tesouro

Valores a receber

Total do ativo

3187-339

Valores a pagar

Instrumentos financeiros derivativos

Contratos futuros - ajuste negativo
Patrimônio líquido

3-186.970

Total do passivo

3-187-339

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações
financeiras.

í Á""

-\

.■3^,--;

-A -, -■

>

MilWa Tavares do Sacramento

CONFERE COM
'""a.

O ORIGINAL

Analista Ciências Contábeis

• Matricula 110024 • ISSM .

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7.

Fundo de Investimento Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa

Longo Prazo
CNPJ:05.164.356/0001-84

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)
Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

"í Aí

31/12/19

31/12/18

Patrimônio líquido no início dos exercícios
Total de 639.396.220 cotas a R$ 3,732199 cada
Total de 508.186.644 cotas a R$ 3,515095 cada

2.386.354
1.786.324

Cotas emitidas

2.763.406.488 cotas

10.688.847

1.928.530.473 cotas

6.981.627

Cotas resgatadas
2.596.566.149 cotas

(9.820.469)

1.797.320.897 cotas

(6.377.667)

Variações no resgate das cotas

(223.020)

Patrimônio liquido antes do resultado dos exercícios

(149.855)

2.240.429

Composição do resultado dos exercícios
A - Renda Fixa

Apropriação de rendimentos
Valorização/desvalorização a preço de mercado
Resultado nas negociações

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7.
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157-881

151-425

2.791

2.024

51

78

B - Demais Receitas

Ganhos com derivativos

A''.'
C - Demais Despesas
Remuneração da administração
Auditoria e custódia

Perdas com derivativos

(55.868)

(38..5'03)

(5-517)
(260)

(4-835)
(226)

(49-921)
(67)

(33-323)
(68)

(103)

(51)

Taxa de fiscalização
Despesas diversas

155-258

Total do resultado dos exercícios

Patrimônio líquido no final dos exercícios
Total de 806.236.559 cotas a R$ 3,952897 cada

3.186.970

Total de 639.396.220 cotas a R$ 3,732199 cada

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações
financeiras.
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Longo Prazo
CNPJ:05.164.356/0001-84

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional
O Fundo de Investimento Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo
("Fundo")teve iniciadas suas atividades em 10 de fevereiro de 2006,sob a forma de

condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. O Fundo destina-se a
acolher investimentos de regimes próprios de previdência social instituídos pelos
Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas

municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar,companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente
cadastrados perante a Administradora, e tem como objetivo proporcionar aos
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira
composta por títulos públicos federais, não constituindo, em qualquer hipótese,
garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora. O prazo médio
da carteira do Fundo é superior a 365(trezentos e sessenta e cinco) dias.
Os ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo estão expostos diretamente,
ou por meio do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros
prefixadas e pós-fixadas(SELIC/CDI).
Os cotistas estão sujeitos aos riscos inerentes aos mercados nos quais o Fundo aplica
seus recursos, diretamente ou através dos fundos investidos. Existe a possibilidade
de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no Fundo,
ern decorrência dos riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de concentração,
sistêmico e de regulação e proveniente do uso de derivativos. Mesmo que o Fundo
possua um fator de risco principal poderá sofrer perdas decorrentes de outros
fatores.

Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por
qualquer mecanismo de seguro ou,ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos(FGC).

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela
Instrução CVM n° 555/14, complementada pelas normas previstas no Plano
Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e pelas orientações emanadas da
Comissão de Valores Mobiliários(CVM).

Foram utilizadas na elaboração dessas demonstrações financeiras, premissas e
estimativas de preços para a determinação e contabilização dos valores dos ativos
integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação
financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos
estimados.
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Fixa Longo Prazo
CNPJ: 05.164.356/0001-84

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
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3. Descrição das principais práticas contábeis
A Administradora adota o regime de competência para o registro das receitas e
despesas.
Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

a)

Operações compromissadas

As operações compromissadas referem-se à compra de títulos com o
compromisso de revenda em data futura com rentabilidade ou parâmetro de

remuneração estabelecido na data da contratação, ou seja, são aplicações
financeiras, com lastro em títulos públicos federais, sendo realizadas sempre
com instituições financeiras do mercado.

As operações compromissadas foram registradas pelo valor efetivamente pago
e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de
remuneração.
•
r .-

j

-r.
k

, 0-.

b)

Títulos e valores mobiliários

De acordo com a Instrução CVM n° 577 de 07 de julho de 2016, os títulos e
valores mobiliários estão classificados na categoria "Títulos para negociação",
considerando que foram adquiridos com o objetivo de serem negociados
freqüentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado.
Os ganhos e as perdas não realizados são reconhecidos no resultado do
exercício.

c)

Instrumentos financeiros derivativos

De acordo com a Instrução CVM n° 577 de 07 de julho de 2016 e
regulamentações posteriores, as operações com instrumentos financeiros
derivativos são registradas da seguinte forma:

i.

Na data da operação
Os instrumentos financeiros derivativos são registrados em contas de ativo
ou passivo de acordo com as características do contrato.

ii.

Diariamente

Ajustados pelo valor de mercado dessas operações, sendo os seus ganhos e
perdas reconhecidas no resultado, nas rubricas "Ganhos com derivativos" e
"Perdas com derivativos".
•>,« \^v'
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CNPJ;05.164.356/0001-84

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos

a) Composição da carteira e premissas adotadas na determinação do valor de
mercado

Títulos públicos federais indexados à taxa SELIC

A avaliação é realizada com base no critério denominado desconto de fluxo de
caixa, o qual é atualizado pela variação da taxa SELIC. Este desconto é efetuado
pelas Taxas Indicativas de ágio ou deságio divulgadas pela ANBIMA.
Títulos prefixados

Títulos públicosfederais prefixados

A avaliação é realizada por meio do desconto do fluxo financeiro pelas taxas
divulgadas pela ANBIMA.

Em 31 de dezembro de 2019, os títulos da carteira própria do Fundo, que se
.'3

encontram registrados na categoria "títulos para negociação",estão distribuídos
conforme quadro abaixo:

Títulos públicos federais

Valor de curva

Valor de

Ganhos/
(perdas)

mercado

não

Faixas de
vencimento

realizadas
Letras Financeiras do Tesouro
Letras Financeiras do Tesouro

538.258

Letras Financeiras do Tesouro

610.219

Letras Financeiras do Tesouro

577.322

104.524

Total Letras Financeiras do Tesouro

538.245
104.662
610.173
577.388

Até 6 meses
1 a 3 anos
3 a 5 anos

Acima de 5 anos

1.830.468

Letras do Tesouro Nacional

3 a 5 anos

Total Letras do Tesouro Nacional

1.893.900

Total Títulos Públicos

b) Mercado de derivativos

As operações em mercados derivativos foram utilizadas com o objetivo de
adequar a carteira do Fundo à política de investimento do mesmo, até o limite
das posições detidas à vista.
Contratosfuturos

sacramento

^ í:

•i-'-
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Fixa Longo Prazo
CNPJ:05.164.356/0001-84

(Administrado pela Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

São ajustados diariamente conforme ajustes dos contratos futuros, divulgados
pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão.

Os resultados com operações de futuros no exercício totalizaram ganho de R$
482(perda de R$ (2.422) em 2018) e os seus valores brutos estão registrados
em "Demais receitas - ganhos com derivativos" e"Demais despesas - perdas com
derivativos".

Em 31 de dezembro de 2019, as operações no mercado futuro estavam
distribuídas conforme quadro abaixo:
Futuros

DIi
DIl
DIl
DIl

Ativo

Valor de

Faixas de

referência(*)

vencimento

167.932

5
305
-

25

7 a 12 meses

666.262

133 iinos

63.491
4.685

335 anos

- . -I

1 ^

Acima de 5 anos

(*) Registrados apenas em conta de compensação.

c) Margem de garantia
Em 31 de dezembro de 2019, o Fundo' possuía margens de garantia,
representadas conforme abaixo:
Tipo Ativo

luantidade

Valor

i.ooo

10.467

Vencimento

Letras Financeiras do Tesouro

Total de Margem de Letras Financeiras do Tesouro

5. Gerenciamento de riscos
O Fundo está exposto a diversos tipos de risco que podem ser resumidos em:
mercado (risco decorrente de oscilações nos preços dos ativos, em virtude de
flutuações nas taxas de juros, índices de preços, taxas de câmbio, preços das ações
ou índices do mercado acionário, mudanças nas correlações etc.); crédito (risco dos
emissores não cumprirem suas obrigações de pagamento do principal e os juros de
suas dívidas); liquidez (risco do Fundo não ter recursos necessários para o
cumprimento de suas obrigações, dentro dos prazos legais, em decorrência de
condições de mercado); uso de derivativos (como os instrumentos derivativos são
influenciados pelos preços à vista dos ativos a eles relacionados, pelas expectativas
futuras de preços,liquidez dos mercados, além do risco de crédito da contraparte).
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Para o controle do risco de mercado, o modelo estatístico utilizado é o VaR(Value at

Risk)juntamente com o "Stress Analysis". O controle do risco de crédito é realizado
por meio de uma política de crédito e um processo de análise dos emissores dos
ativos financeiros atendendo a política de investimento do Fundo. O gerenciamento
do risco de liquidez é feito através do controle e monitoramento do fluxo de caixa,
dos indicadores de liquidez, do cronograma de vencimentos de ativos e do perfil de
distribuição das aplicações do Fundo.

\( 'a

Visando o controle do risco, as decisões de investimentos do Fundo são tomadas por
meio de Comitês Mensais, que têm como função analisar o cenário macroeconômico
a fim de auxiliar a definir estratégias de alocação e reavaliá-las. Diariamente, são
analisados os mercados de atuação para auxiliar as estratégias de compra e venda de
ativos.

A área de gerenciamento e monitoramento de risco é completamente separada da
área de gestão.

As operações com instrumentos derivativos atenderam aos objetivos propostos no
regulamento do Fundo.
Análise de Sensibilidade

O Valor em Risco ou VaR {Value at Risk) é uma ferramenta de gerenciamento de
risco de mercado que, por meio de técnicas estatísticas, mensura a estimativa de
perda máxima potencial dentro de um determinado período e dado um intervalo de
confiança em condições normais de mercado. Para obtenção do VaR do Fundo foi
utilizado o modelo paramétrico com grau de confiança de 95% para um intervalo de
tempo de 21 dias.
O objetivo do método utilizado pelo administrador, portanto, é quantificar a perda
máxima esperada para a carteira do Fundo conforme os parâmetros definidos no
parágrafo acima. Cabe ressaltar, no entanto, as limitações deste método, uma vez
que ele não fornece a medida da pior perda absoluta, mas uma estimativa de perda
para um dado nível de confiança.
V-.

< s.

Data Base

Patrimônio líquido do fundo

Valor em Risco (Var)

31/12/2019

3.186.970

0,0853%

6. Emissões e resgates de cotas
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As movimentações de aplicação e resgate são efetuadas em conta do aplicador, em
moeda corrente nacional, observadas as seguintes condições:

Carência

Apuração da Cota

Não há

No fechamento
dos mercados em

que o Fundo atue

Periodicidade
de Cálculo do
Valor da Cota

Liquidação
Financeira da
Aplicação

Conversão de
Cotas da
Aplicação

Conversão de
Cotas do
Resgate

Liquidação
Financeira do
Resgate

D+o

D+o

D+o

D+o

da solicitação

da solicitação

da solicitação

da solicitação

A efetiva disponibilização do crédito ocorre em horário que não sejam permitidas
as movimentações bancárias devido à necessidade de se aguardar o fechamento
dos mercados em que o Fundo atua para o cálculo do valor da cota.
A Administradora pode suspender, a qualquer momento, novas aplicações no
Fundo, desde que tal suspensão se aplique indistintamente ao Cotista e a novos
investidores.

Os feriados de âmbito estadual ou municipal na praça sede da Administradora em
nada afetam as movimentações de aplicação e resgate solicitadas nas' demais
praças em que houver expediente bancário normal.

7. Custódia
Os títulos públicos, incluindo aqueles utilizados como lastro para operações
compromissadas, e os títulos públicos dados em garantia são escriturais e estão
registrados no SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia. As operações
de futuros estão registradas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

8. Remuneração da Administradora
'• 'í '

■ -l - -

A taxa de administração do Fundo é de 0,20% (■vinte centésimos por cento) ao ano
sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, vedada qualquer participação nos
resultados distribuídos ou investidos pelo Fundo.

Kjí

A correspondente despesa, no exercício, foi de R$ 5.517 (2018 - R$ 4.835) e está
registrada na rubrica "Remuneração da administração".
A taxa de administração é calculada e provisionada a cada dia útil, à razão de 1/252
avos, com base no patrimônio líquido do Fundo do dia útil imediatamente anterior
e paga semanalmente à Administradora.
A referida taxa consiste no somatório das remunerações devidas pelo Fundo à
Administradora e a cada um dos prestadores dos seguintes serviços contratados pelo
Fundo, se houver: gestão da carteira, consultoria de investimento, tesouraria.
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controladoria, distribuição de cotas, escrituração de emissão e resgate de cotas e
agência classificadora de risco.

Não são cobradas taxas de ingresso e saída do Fundo, nem taxa de performance.

9. Gestão, custódia e controladoria
Os serviços de gestão, custódia e controladoria são executados pela Caixa Econômica
Federal.

10.Transações com partes relacionadas
As transações com Partes Relacionadas se referem à intermediação' de compras e
vendas finais de títulos públicos e a compras com compromisso de revenda de títulos

públicos na gestão diária das disponibilidades do Fundo. Não há títulos privados
emitidos por empresas ligadas a Administradora ou ao gestor na carteira do Fundo
em 31 de dezembro de 2019.

As operações do Fundo são feitas por intermédio de corretoras membros das Bolsas

de Valores, ou intermediadas pela Administradora, assim como as operações
compromissadas.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram realizadas, de forma
equitativa, as seguintes transações com a Administradora:
Operações Compromissadas com partes relacionadas — Caixa Econômica Federal

Mês/Ano

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019

Operações compromissadas
realizadas com partes
relacionadas/ total de operações
compromissadas
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Volume médio diário/
Patrimônio médio
diário do fundo

51,02%
51,16%
41,91%
4.5,79%
47,55%
48,24%
48,16%
45,55%
47,12%
57,50%
57,13%
39,01%

Taxa Média contratada/
Taxa SELIC

99,77%
99,77%
99,77%
99,77%
99,77%
99,77%
99,77%
99,75%
99,74%
99,72%
99,69%
99,67%

Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais - Caixa Econômica Federal"
(Preço praticado/preço
Operações definitivas de compra e venda de
Volume médio
títulos públicos federais realizadas com
diário/ patrimônio
médio do dia *)
Mês/Ano
partes relacionadas/ total de operações
médio diário do
ponderado pelo
definitivas com títulos públicos federais
fundo
volume
0,12%
100,16%
0,00%
03/2019
07/2019
0,00%
99,72%
3,46%
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10/2019
11/2019

100,00%
10,41%

100,00%
100,00%

Em 31 de dezembro de 2019 o saldo de operações compromissadas com partes
relacionadas apresenta o montante de R$ 1.293.093 (2018 - R$ 423.480), sendo

reconhecido durante o exercício uma receita com as operações compromissadas de
R$ 76.384(2018 - R$ 59.928)

O Fundo mantém em 31 de dezembro de 2019 o montante de R$ 141(2018 - R$ 94)
relativo á taxa de administração a pagar a Administradora, sendo que foi
reconhecida durante o exercício uma despesa com taxq de administração de R$ 5.517
(2018 - R$ 4-835)-

11. Legislação tributária
As operações da carteira do Fundo não estão sujeitas ao Imposto de Renda e
sujeitam-se a alíquota zero de lOF - Títulos e Valores Mobiliários.

0 cotista está sujeito a seguinte tributação:

A) Incide imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos no Fundo, por
ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às seguintes alíquotas
de longo prazo:

1 - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de permanência;
II - 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência;
III -17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência; e
rv -15% em aplicações com prazo acima de 720 dias de permanência.
B) Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incide
imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos no Fundo à alíquota de
15%-

C)Por ocasião do resgate das cotas é aplicada alíquota complementar de acordo com
o previsto nos incisos I a III do item A.

D)Incide lOF - Títulos e Valores Mobiliários à alíquota de 1% ao dia, limitado aos
rendimentos auferidos, de acordo com tabela decrescente em função do prazo,
disponível no site da Administradora.
E) O disposto acima não se aplica aos cotistas que não estão sujeitos à tributação,
conforme legislação tributária e fiscal vigente,desde que apresentada documentação
comprobatória, se for o caso.
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12.Política de distribuição de resultados
Eventuais resultados relativos a ativos componentes da carteira do Fundo são

incorporados ao seu respectivo patrimônio, quando do seu pagamento ou
distribuição pelos emissores de tais ativos.

13. Política de divulgação das informações
A divulgação das informações do Fundo ao cotista é realizada de acordo com a

legislação em vigor através de correspondência, inclusive por meio eletrônico e
canais eletrônicos,incluindo a rede mundial de computadores.

14. Outras informações
a) A rentabilidade do Fundo nos últimos dois exercícios e o valor da cota no

encerramento dos mesmos foram os seguintes:

víí:*í

Valor da

^

cota - R$

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Rentabilidade

(%)

3,952897
3,732199

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
O Fundo não possui benchmark a ele relacionado.

15. Demandasjudiciais
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos,direitos
dos Cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

16. Outros serviços prestados pelos auditores independentes
Em atendimento à Instrução n° 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários,
registre-se que a Administradora, no exercício, não contratou nem teve serviços
prestados pela KPMG Auditores Independentes, relacionados a este Fundo de
Investimento por ela administrada que não os serviços de auditoria externa, em
patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. A política
adotada atendeu aos princípios que preservam a independência do auditor, de
acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou
promover os interesses deste.
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17. Alterações estatutárias
A assembléia geral extraordinária de cotistas realizada em 26 de agosto de 2019
deliberou sobre a política de investimento Fundo,com o objetivo de diminuir o risco
atribuído, com o objetivo de prever limites de exposição aos quais os ativos que
compõem a carteira do Fundo estarão expostos diretamente, ou através do uso de
derivativos, ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas
(SELIC/CDI)e/ou índices de preços.

18.Evento subsequente
Desde o início de janeiro de 2020, o surto de coronavírus, que é uma situação em
rápida evolução, impactou adversamente as atividades econômicas globais. O rápido
desenvolvimento e fluidez dessa situação impedem qualquer previsão como seu
impacto final. Adicionalmente, certas ações da Organização dos Países Exportadores
de Petróleo e a Rússia também trouxeram aumento na volatilidade nos mercados

financeiros e de capitais. Estes eventos podem ter um impacto adverso contínuo nas
condições econômicas e de mercado e desencadear um período de desaceleração
econômica global, o que poderia trazer reflexos na precificação subsequente da
carteira do Fundo, cuja a quota vem sendo divulgada diariamente ao mercado. A
Administradora não acredita que haja impacto financeiro nas demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019, como resultado destes eventos
subsequentes, e estão monitorando os desenvolvimentos relacionados ao

V ■'-Vi', '
■'

■■

.. ..

coronavírus e coordenando sua resposta operacional com base nos planos de
continuidade de negócios existentes e nas orientações de organizações globais de
saúde, governos relevantes e melhores práticas gerais de resposta à pandemia.

19. Informações adicionais
O diretor e o contabilista responsáveis pelo Fundo na data base eram os seguintes:
Daniel Boueres Sandoval

Diretor Responsável

Luís César Belchior Guimarães

Contador - CRC DF - 015449/O-9
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Demonstrativo das evoluções do valor da cota e patrimônio
líquido médio
A evolução do valor da cota no último dia útil de cada um dos últimos doze meses
e as respectivas variações mensais e acumuladas para cada mês, foram as
seguintes:
Valor da

PL médio

Variação

Variação

no mês(%)

Acumulada(%)

Mensal(R$
Mês

Cota(R$)

31/12/2018
31/01/2019
28/02/2019
29/03/2019
30/04/2019
31/05/2019
28/06/2019

3.732199

mil)
-

-

-

2.570.882
2.587.778

0,53
0,47

0,53
1,00

2.470.991

0,45
0,52

1,99

3,751890
3,769658
3,786742
3,806437
3,828054
3,846542
3,867990
3,886949
3,905872

2.593.440

31/10/2019

3,925252

29/11/2019

3,938099
3,952897

31^7^019
30/08/2019
30/09/2019

31^2/2019

2.433.875

1,46

2.535023

0,57

2,57

2.539.796
2.575.831
2.507.856

0,48
0,56

3,06
3,64

0,49

4,15

4,65

3.290.639

0,49
0,50

3.793.330

0,33

5,17
5,52

3.099.632

0,38

5,91

A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
O Fundo não possui benchmark a ele relacionado.
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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à GfM pelas Instituições Administradoras dos Fundos
de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da
veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Competência:
|
02/2021 v*
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM:65722

ICNPJ: 00.360.305/0001-04

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Plano de Contas: Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFl

Descrição da Conta

Conta

Valor Saldo

10000007

REALIZÁVEL

11000006

DISPONIBILIDADES

3.625.54

11200002

DEPÓSITOS BANCÁRIOS

3.625,54

11210009

BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS

12000005

12110005

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA

3.096.637.292,10

12110050

LETRAS DO TESOURO NACIONAL

3.094.905.784,57

12110074

NOTAS DO TESOURO NACIONAL

13000004

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

12100008

4.997.617.S18.56

3.625,54

3.096.637.292,10
3.096.637.292,10

1.731.507,53

1.900.969.610,96

13100007

LIVRES

1.881.514.150,01

13110004

TÍTULOS DE RENDA FIXA

1.881.514.150,01
1.601.998.744,64

13110035

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

13110059

LETRAS DO TESOURO NACIONAL

174.045.497.59

1 S110073

NOTAS DO TESOURO NACIONAL

105.469.907,78

13300003

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

168.117,55

MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO

168.117,55

13345109

FUTUROS

168.117,55

13600002

VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS
TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA

19.287.343,40

13610009
13610023

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL

19.287.343,40

19000008

OUTROS VALORES E BENS

19900005

DESPESAS ANTECIPADAS

6.989.96

19910002

DESPESAS ANTECIPADAS

6.989,96

'13345006

19.287.343,40

6.989,96

30000001

COMPENSAÇÃO

4.211.769.458,72

30300000

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.900.801.493,41

30330001

ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO

1.900.801.493,41

30330025

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS

1.900.801.493,41

30600009
30610006

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
CONTRATOS DE AÇÕES. ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS

30610257

CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS

30900008

CONTROLE

2.080.494.976,3T

30915000

CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS

2.080.494.976,31

30915055

EMISSÕES

30915103

RESGATES

30915158

COTAS EM CIRCULAÇÃO

1.230.525.819,34
9.209.386.977,28

230.472.989,00

230.472.989,00
230.472.989,00

577.829.308,70
272.139.848,27

39999993

TOTAL GERAL DO ATIVO

40000008

EXIGÍVEL

246.925,16

49000009

OUTRAS OBRIGAÇÕES

246.925,16

49400001

FISCAIS E PREVIDENCIÁRI/VS

112.86

49420005

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

112,86

49420153

IMPOSTO DE RENDA

49500004

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

49515006

COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR

49900006

DIVERSAS

49930007

PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR

8.228,77

49930502

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

8.228,77

112,86

43.582,97
43.582,97
203.229,33

49983009

VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA

195.000,54

49983102

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

195.000,54

49992007

CREDORES DIVERSOS - PAÍS

60000002

PATRIMÔNIO LIQUIDO

4.985.877.037,15

61000001

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.985.877.037,15

61100004

CAPITAL SOCIAL

4.781.486.601,80

,02

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
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Consulta a Balancetes de Fundos

25/03/2021

CVMWeb
COTAS DE INVESTIMENTO

4.792.905.157,21
4.792.905.157.21

61810002

PESSOAS JURÍDICAS
VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

70000009

CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

21.160.498,77

71000008

RECEITAS OPERACIONAIS

21.160.498,77

71400000

RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

71410007
71410100

RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
POSIÇÃO BANCADA

71500003

RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

61170302

61180000
61800005

-11.418.555,41
204.390.435,35
204.390.435,35

71510000

RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA

71575007

LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA

71580009

RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS

7.904.402.52
7.904.402.52

7.904.402.52
13.256.096,25
6.120.668,34
54,59
2.498.553,57

71580315

FUTURO

2.498.553,57

71590006

TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO

4.636.819,75

71590109

títulos PARA NEGOCIAÇÃO

80000006

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

-9.666.942.52

81000005

despesas OPERACIONAIS

-9.666.942,52

81500000

DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

-8.261.122,15

81505005

DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXÁ

-554.528.99

81550005

DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS

-1.141.954.36

4.636.819,75

81550311

FUTURO

-1.141.954,36

81580006

TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO

-6.564.638,80

81580109

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

-6.564.638,80

81700006

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-1.405.820,35

81754007

DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO

81763005

81781056

DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA

81900002

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

-.02

81999006

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

-.02

81781001

-90.391,58
-1.081,86

-1.314.346,91
-1.314.346,91

90000003

COMPENSAÇÃO

90300002

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.900.801.493.41

90320006

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS

1.900.801.493,41

90600001

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS

230.472.989,00

90610008
90610101

CONTRATOS MERCADO FUTURO

230.472.989,00

4.211.769.458,72

230.472.989.00

90900000

CONTROLE

2.080.494.976.31

90917000

MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE

2.080.494.976,31

90917055

EMISSÕES

90917103

RESGATES

90917158

CIRCULAÇÃO

1.230.525.819,34

99999995

TOTAL GERAL DO PASSIVO

9.209.386.977,28

577.829.308,70

272.139.848,27
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PARECER DO CONTROLE INTERNO ISSM 011/2021

PROCESSO: 00016.07.17.948.2020

TERMO CRDENCIAMENTO N.° 07/2020

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SEUS FUNDOS
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO

ORGÃO: ISSM

Em atendimento às determinações contidas na portaria MPS n.° 519, na
redação dada pela portaria n.° 440, de 2013, e as previstas na resolução do banco
central do Brasil n.° 3922/2010, bem como na política de investimentos do instituto,

para receber aplicações dos recursos do instituto de seguridade do servidor municipal
de Camaçari, ISSM -, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o
processo

acima

mencionado sobre o credenciamento

da

instituição

CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL para o exercício profissional como ADMINISTRADOR,
GESTOR, CüSTODIANTE E DISTRIBUIDOR de fundos de investimentos, bem como

seus respectivos fundos de investimentos, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA LONGO .

O processo de credenciamento objetiva a escolha dos administradores e
gestores de veículos financeiros que poderão ser posteriormente selecionados pelo
ISSM para alocação, por meio de análise, não somente das características e riscos dos

produtos de investimentos, mas também das instituições financeiras ou daquelas
responsáveis pela sua administração e gestão, bem como seus respectivos fundos de
investimentos.

Ressalte-se, oportunamente, que o presente parecer desta Controladoria se
limita á análise dos aspectos formais do referente Processo.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7.
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provas em registros e documentos correspondentes, bem como termo de análise e
atestado de credenciamento, todos devidamente acostados aos autos do Processo em

epígrafe, foi possível a emissão de nossa opinião.

Neste sentido, concluímos que o presente credenciamento está em
conformidade com os ditames legais.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7.

Neste diapasão, a partir de exames realizados, incluindo, consequentemente,

.\ /-jVf
^ Vv

É o parecer.

Camaçari, 26 de março de 2021.

Elma Marília/tfieíra de Carvalho

Francisca Naiana Aguiar Moreira
Técnica do Seguro Social
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Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:
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Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/HC48J-KZD2F-LP2LA-N4CW7
.
Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:
https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
.
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

ANÁLISE DO FUNDO – CAIXA ECONOMICA FEDERAL1
CNPJ 00.360.305/0001-042

1. INTRODUÇÃO

A administradora do mesmo perfil bancário e CNPJ, enviou documentação pertinente
ao fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, de CNPJ
nº 05.164.356/0001-843 . Do artigo 7º inciso IV, alínea “a” da resolução competente, pedese análise no ensejo de atender às determinações do: I) Edital de Credenciamento ISSM
nº 02/20204; II) à Resolução ISSM nº 01/20205; III) à Política de Investimentos (PI) do
Instituto do corrente ano6 e; IV) à Resolução nº 3922/2010, alterada pela Resolução nº
4695/20187.

2. CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Com uma taxa de administração de 0,2% a.a., o fundo tem prazo de conversão de
cotas e resgate no mesmo dia. Com um patrimônio líquido de R$ 5.147.618.170,56, o
fundo conta com 450 cotistas. A classe de ativos é dada por títulos públicos federais e
operações compromissadas. Na página 24 do documento, os 12 meses do fundo bateram
86% em relação ao percentual do índice de referência.

Autor: Diego Silva de Souza – Analista de Seguro Social – Economia – Matrí cula nº 110021. E -mail:
diego.souza@yahoo.com.br.
2
A análise se restringe apenas a econômica, de forma independente, que serve de suporte e co nt ribuição
aos responsáveis para atesto do credenciamento.
3
Proveniente de mensagem pessoal, enviada em: 26 de março de 2021.
4
Disponível
em:
<http://arquivos.camacari.ba.gov.br/issm/upload_transparencia/210520121210171844.pdf >. Acesso em: 31
de março de 2021.
5
Disponível
em:
<http://arquivos.camacari.ba.gov.br/issm/upload_transparencia/290420101422682175.pdf >. Acesso em : 31
de março de 2021.
6
Disponível
em:
<http://arquivos.camacari.ba.gov.br/issm/upload_transparencia/101220022136903682.pdf >. Acesso em: 31
de março de 2021.
7
Disponível
em:
<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachme
nts/49510/Res_3922_v4_L.pdf>. Acesso em: 31 de março de 2021.
1

Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-500
Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Segundo o item 5.4.2, alínea B da política de investimentos do instituto, os fundos
enquadrados neste artigo têm que mostrar uma performance igual ou superior a 100% do
seu próprio benchmark, para recebimento de aplicações. Caso contrário, se seu
desempenho for inferior por seis meses consecutivos ao seu próprio índice de referência.
Considerando que há uma ressalva neste mesmo item que possibilita a recomendação
diversa pelo comitê de investimentos; considerando que o fundo apresenta baixo risco;
considerando que a finalidade do investimento não é performance e sim, proteção da
carteira e; considerando que a gestora figura entre os 10 melhores no ranking da
ANBIMA8 no segmento gestores, o fundo está qualificado para receber recursos.

8

Disponível em: <http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.ht m> .
Acesso em: 31 de março de 2021.

Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-500
Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

FUNDO:

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ:

05.164.356/0001-84

ADMINISTRADOR:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GESTOR:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ÍNICIO DO FUNDO:

10/02/2006

SEGMENTO:

Renda Fixa

TIPO DE ATIVO:

Artigo 7º, Inciso IV, 'a'

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

0,20%

TAXA DE PERFORMANCE:

Não Possui

ATIVOS

CDI

BENCHMARK

Os Certificados de Depósito Interbancário são títulos
emitidos pelas instituições financeiras que lastreiam as
operações do mercado interbancário, com prazo de 1
dia útil efetuadas entre os bancos.

%

.

Operações Compromissadas

61,96%

.

Títulos Públicos

38,04%

.

Outros Ativos

0,00%

TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL
2019

JAN
jan/19

FEV
fev/19

MAR
mar/19

ABR
abr/19

MAI
mai/19

JUN
jun/19

JUL
jul/19

AGO
ago/19

SET
set/19

OUT
out/19

NOV
nov/19

DEZ
dez/19

FUNDO

0,53%

0,47%

0,45%

0,52%

0,57%

0,48%

0,56%

0,49%

0,49%

0,50%

0,33%

0,38%

BENCHMARK

0,54%

0,49%

0,47%

0,52%

0,54%

0,47%

0,57%

0,50%

0,46%

0,48%

0,38%

0,37%

97,16%

95,95%

96,67%

100,35%

104,58%

103,02%

98,20%

97,69%

104,98%

103,53%

86,04%

100,28%

ABR
abr/20

MAI
mai/20

JUN
jun/20

SET
set/20

OUT
out/20

% BENCH

2020

JAN
jan/20

FEV
fev/20

MAR
mar/20

JUL
jul/20

AGO
ago/20

NOV
nov/20

DEZ
dez/20

FUNDO

0,39%

0,29%

0,35%

0,31%

0,25%

0,22%

0,19%

0,15%

-0,18%

0,12%

0,09%

0,25%

BENCHMARK

0,38%

0,29%

0,34%

0,28%

0,24%

0,21%

0,19%

0,16%

0,16%

0,16%

0,15%

0,16%

102,57%

99,50%

104,76%

109,37%

108,00%

101,61%

95,99%

91,64%

-115,80%

74,04%

62,60%

154,62%

MAR
mar/21

ABR
abr/21

MAI
mai/21

JUN
jun/21

% BENCH

2021

JAN
jan/21

FEV
fev/21

FUNDO

0,20%

0,07%

BENCHMARK

0,15%

0,13%

134,42%

55,48%

% BENCH

0,15%

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br
(48) 3027 5200

JUL
jul/21

AGO
ago/21

SET
set/21

OUT
out/21

NOV
nov/21

DEZ
dez/21

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

MÉDIA MENSAL

MÍNIMO

MÁXIMO

FUNDO

0,20%

-0,18%

0,39%

BENCHMARK

0,23%

0,15%

0,38%

FREQUÊNCIA POR RETORNO

FUNDO

-1% a -0,8%

BENCHMARK

-0,8% a -0,6%

-0,6% a -0,4%

-0,4% a -0,2%

-0,2% a 0%

0% a 0,2%

0,2% a 0,4%

0,4% a 0,6%

0,6% a 0,8%

0,8% a 1%

NO ANO

12 MESES

24 MESES

2020

2019

FUNDO

0,28%

2,08%

7,78%

2,46%

5,91%

BENCHMARK

0,28%

2,40%

8,14%

2,77%

5,97%

% DO BENCH

97,01%

86,48%

95,59%

88,75%

99,09%

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

FUNDO

BENCHMARK

10%

0%
26/02/2021

26/02/2020

26/02/2019

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

INFORMAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO

Para atingir seu objetivo, O FUNDO manterá até 100% de seu patrimônio
investido em: I. Títulos públicos federais, II. Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais.

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br
(48) 3027 5200

Aplicação Mínima:

R$ 1.000,00

Limite de alocação do PL (%):

40%

Taxa de ingresso:

Não há.

Disp. Recursos no Resgate:

DU+0

Carência:

Não há

Taxa de Resgate:

Não há.

SHARPE

INDICADORES DE PERFORMANCE

SORTINO

ALFA

TREYNOR

12M

24M

12M

24M

12M

24M

12M

24M

FUNDO

-0,64%

-0,64%

-1,01%

-0,74%

-0,33%

-0,35%

-141%

-162%

BENCHMARK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos pelo fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe, melhor o
desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos.
Mede o excesso de retorno sobre a volatilidade calculada pelo downside risk , ou seja, baseada nos retornos inferiores à taxa de retorno do ativo
livre de risco.

ÍNDICE DE SHARPE
SORTINO
ALFA

Representa o retorno residual do fundo em relação ao seu benchmark . Quando Alfa > 0, o fundo tende a ter desempenho superior ao benchmark .

TREYNOR

Mede o excesso de retorno por unidade de risco sistemático (Beta ).
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VOLATILIDADE

Mede a variabilidade dos retornos do fundo em relação à sua média. Quanto mais elevada a volatilidade, maior o risco.

BETA

Significa a volatilidade do desempenho médio do fundo em relação ao benchmark .
Se Beta > 1, a carteira do fundo oscila mais que o benchmark (mais arriscada). Se Beta < 1, então a carteira do fundo é menos arriscada.

TRACKING ERROR

É a volatilidade do retorno diferencial do fundo em relação ao seu benchmark . Quanto mais elevado, maior o risco de “descolamento”.

VAR

Representa a máxima perda esperada no período de um mês, com 95% de grau de confiança estatística.

MÁX. DRAW DOWN

Indica a maior queda consecutiva no valor da cota.

RECUPERAÇÃO

Determina o número de observações (dias) para a recuperação do máximo Draw Down.
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SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br
(48) 3027 5200
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CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CONCLUSÃO DA ANÁLISE
O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 57% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de
rentabilidade acumulada.

O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.

O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R$ 4997,37 milhões. Este valor está acima da sua média, R$ 3745,3 milhões,
nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 447 cotistas .
Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi superior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode
ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria
superior à perda esperada pelo CDI.
Em relação à Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 7º, Inciso IV, 'a'. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de
40% do patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 15% de participação no PL do Fundo.

Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.

DISCLAIMER
Esta análise foi elaborada pela SMI Consultoria de Investimentos, para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzida ou distribuída por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização
da SMI Consultoria de Investimentos.
Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento.
As informações contidas neste arquivo têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. LEIA O PROSPECTO E
O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos
fatores de risco a que este está exposto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos pelo investidor
antes de tomar qualquer decisão de aplicar seus recursos. Para demais informações, por favor, ligue para (48) 3027 5200.

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br
(48) 3027 5200

DADOS BÁSICOS DO FUNDO
CNPJ

NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANALISADO

05.164.356/0001-84

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

SEGMENTO

TIPO DE ATIVO

DATA DO TERMO

RENDA FIXA

ARTIGO 7º, INCISO IV, 'A'

26/02/2021

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS
ADMINISTRADOR

CNPJ
00.360.305/0001-04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GESTOR

CNPJ
00.360.305/0001-04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
DATA DE INÍCIO DO FI

ÍND. DE REF.

10/02/2006

CDI

RESGATE(DIAS)

TAXA ADM

DU+0

0,20%

CARÊNCIA(DIAS)

NÃO HÁ

OUTROS FUNDOS
FUNDO DESTINADO À CATEGORIA DE INVESTIDOR

FUNDO INVESTE EM COTAS DE OUTROS FUNDOS

Exclusivo Previdenciário

Não

RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE
ANÁLISE DO REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO GESTOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO E OS RISCOS INERENTES ÀS OPERAÇÕES PREVISTAS

Para atingir seu objetivo, O FUNDO manterá até 100% de seu patrimônio investido em: I. Títulos públicos federais, II. Operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais.O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado e do risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos
que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o descaque cabe aos citados anteriormente.
ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE SELEÇÃO, ALOCAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS E, QUANDO FOR O CASO, A POLÍTICA DE CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS

O RPPS está aumentando sua posição em renda fixa, trazendo diversificação da carteira e aproveitando oportunidade de mercado frente ao cenário. A
movimentação visa melhorar a relação Risco x Retorno.
AVALIAÇÃO DOS DADOS COMPARATIVOS NO QUE SE REFERE AOS CUSTOS, RETORNO E RISCO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SIMILARES

O fundo objeto da análise foi comparado com 10 outros fundos, de mesmo benchmark (CDI) e enquadramento (Artigo 7º, Inciso IV, 'a') simultaneamente. Sua taxa
de administração, de 0,20%, ficou abaixo da média de 0,21% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 2,08%, performou abaixo da média de 4,12%. Por
fim, sua Volatilidade, de 0,50%, ficou abaixo da média estimada em 1,97%.
Base de comparação:
20.468.531/0001-10 Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5 - Tx Adm: 0,15% - Ret 12M: 15,25% - Vol 12M: 12,95%
29.241.799/0001-90 Itaú FIC Legend Institucional - Tx Adm: 0,50% - Ret 12M: 6,00% - Vol 12M: 1,98%
07.928.916/0001-55 Itaú Fidelidade W3 - Tx Adm: 0,00% - Ret 12M: 4,26% - Vol 12M: 2,45%
03.389.374/0001-39 BB Top Arrojado - Tx Adm: 0,00% - Ret 12M: 2,33% - Vol 12M: 0,29%
05.164.358/0001-73 Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa - Tx Adm: 0,20% - Ret 12M: 2,30% - Vol 12M: 0,33%
08.960.971/0001-95 Banrisul Premium - Tx Adm: 0,20% - Ret 12M: 2,26% - Vol 12M: 0,20%
23.215.008/0001-70 Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - Tx Adm: 0,20% - Ret 12M: 2,23% - Vol 12M: 0,53%
VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETIVO DE RETORNO DO FI, A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, O LIMITE DE RISCO DIVULGADO PELO GESTOR, QUANDO
COUBER, E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA A COBRANÇA DA TAXA DE PERFORMANCE

Para atingir seu objetivo, O FUNDO manterá até 100% de seu patrimônio investido em: I. Títulos públicos federais, II. Operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais. Não cobra taxa de performance.
VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE EVENTOS DE AVALIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO, INCLUSIVE ANTECIPADA, QUANDO APLICÁVEL

Não se aplica.
VERIFICAÇÃO DO HISTÓRICO DE PERFORMANCE DO GESTOR EM RELAÇÃO À GESTÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DEMAIS FUNDOS POR ELE GERIDOS

Em um universo observado de 49 fundos da gestora 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal, enquadrados para RPPS, 15 performaram acima do
benchmark e 34 ficaram abaixo.
EM CASO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CUJAS CARTEIRAS SEJAM REPRESENTADAS, EXCLUSIVAMENTE OU NÃO, POR COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, DEVERÁ
SER VERIFICADO QUE A CARTEIRA DOS FUNDOS INVESTIDOS ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DO CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normal estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está
aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br
(48) 3027 5200

RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE
O FUNDO POSSUI ATIVOS DE EMISSORES PRIVADOS COMO ATIVO FINAL NA CARTEIRA?

Não.
HÁ ATIVOS FINANCEIROS NÃO EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA?

Não.
HÁ ATIVOS FINANCEIROS NÃO EMITIDOS POR COMPANHIAS ABERTAS, OPERACIONAIS E REGISTRADAS NA CVM?

Não.
HÁ ATIVOS FINANCEIROS EMITIDOS POR SECURITIZADORAS (CRI OU CRA)?

Não.
VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE EVENTOS DE AVALIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO, INCLUSIVE ANTECIPADA, QUANDO APLICÁVEL

Não.
HÁ ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO SÃO COTAS DE CLASSE SÊNIOR DE FIDC?

Não.
HÁ ATIVOS FINANCEIROS OU QUE OS RESPECTIVOS EMISSORES NÃO SÃO CONSIDERADOS DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO?

Não.

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
www.smiconsult.com.br
(48) 3027 5200
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ANEXO 1 - ANALISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO
Nome Fundo

CNPJ; 13.077.418/0001-49

PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

Administrador |BB GESTÃO DE RESURCOS DTVM S.A
Gestor
|bB GESTÃO DE RESURCOS DTVM S.A
Custodiante

N° Termo Cred.j 1 1/2020
|n° Termo Cred.'1 1/2020

BANCO DÒ BRASIL S.À.

CNPJ: 30.822.936/0001 -69^
"CNPJ: 30.822.936/0001-69
CNPJ: ÕO.OOO.OOO/ÕOOi -91

Classifícação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010
Art. ye, I, "b"

Art. 8S, l,"b"
Art. 88, II,"a"

Art. 88, IV,"a

Art. 88, IV,"b

Art. 88, IV,"c

Art. 98-A, I

Art. 98-A, II

Art. 98-A, III

Identificação dos documentos analisados
referentes ao Fundo:

/. Questionário Padrão Due Diligence para
Fundo de Investimento — Seção 2 da ANBIMA
2. Regulamento
3. Lâmina de Informações essenciais
4. Formulário de informações complementares
5. Perfd Mensal

6. Demonstração de Desempenho

.

Data do doe.
31/12/2019

Pagina na internet em que o documento foi consultado
^
..
.. .,7 .
ou disponibilizado pela instituição
www.bb.coin.br

06/08/2018

wvvw.bb.com.br

02/2021

www.bb.com.br

06/08/2018

wvvw.bb.com.br

02/2021

wvvw.bb.com.br

12/2020

vvvvvv.bb.com.br

30/07/2020

wwvv.bb.com.br

7. Relatórios de Rating
8. Demonstrações Contábeis

11.5 - Forma de Distribuição do Fundo (art. 3°, § 2°, H, da Portaria MPS n° 519/2011)
Nome/Razão

Social

dc

BANCO DO BRASIL S.A.

distribuidor:
00.000.000/0001-91

CPF/CNPJ:

Informações sobre a Política de
Distribuição:

D único distribuidor do fundo é o Banco do Brasil, que oferta para o público alvo do fundo,
jreponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-500

Telefone:(71) 3621- 6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.
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Política de Investimentos

12/04/2011
I Data de Início das Atividades: ||
28/04/2011
índice de referência/objetivo de rentabilidade: IRF-Ml
O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que apresentem, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou

do Fundo

cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa considerados

Data de Constituição;

de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que impliquem em risco de moeda
estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem.
FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos
Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por

Público-aivo:

Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC - Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento exclusivos das EFPC

Condições de
Investimento (Prazos/

Condições para resgate)

Prazo de Duração do Fundo
Prazo de Carência (dias)

n/a
n/A

Prazo para Conversão de Cotas(dias)
Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)

D+Õ
D+Õ

Prazo Total (dias)

D+Õ

Taxa de entrada(%)

n/A

Taxa de saída(%)
Condições de

^

N/A

Taxa de administração(%)

Investimento

0,30% a.a
Taxa de Performance

(Custos/Taxas)

índice de referencia

Freqüência

Linha-d'água

N/A

N/A

N/A

Aderência do Fundo aos

quesitos estabelecidos na
Resolução do CMN
relativos, dentre outros,
O Fundo prevê adequação a resolução CMN 3.922/2010

aos gestores e

administradores do fundo,
aos ativos de crédito

privado que compõem sua
carteira

Alterações ocorridas
relativas às instituições
administradoras e gestoras
do fundo:
Análise de fatos relevantes

divulgados:
Análise da aderência do

fundo ao perfil da carteira
do RPPS e á sua Política
de Investimentos:

Principais riscos
associados ao Fundo:

Crédito, Concentração, Juros Pós-fixados (CDI, TMS), Taxa de Juros, Conjuntura, Liquidez
Proveniente do uso de Derivativos. Sistêmico, Regulatório

Histórico de Rentabilidade do Fundo

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Batiia CEP: 42800-500
Telefone:(71) 3621- 6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.
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Valor da

Patrimônio

N" de

Cota do

Líquido
(R$)

Cotistas

Rentabilidade

Variação %
do índice de

Fundo

(%)

(RS)

Contribuição em relação ao índice de
referência/ ou

Desempenho do fundo como % do índice de

referência

referência

3.129.234.235,22
2.596.482.307,62
2.851.366.973,39

2,312320316

0,2606

0,2842

2,30176619

2,3994

2,7578

87,0028

2,247832

5,7416

5,9599

96,3383

4.810.359.689.92

2,125777

6,3346

6,4214

98,6484

4.205.421.961,32

1,99914

10,0803

9,9255

101,5596

91,6971

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Espécie de ativos
Composição da
carteira (atual)

% do PL

Títulos Públicos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras

25,00

Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais

14,00

Títulos de Crédito Privado

9,00

CNPJ Fundo(s)

Caso o Fundo

52,00

Classificação Resolução CMN

% do PL

Tino de Emissor

% do PL

aplique em cotas
de outros Fundos
de Investimento

Emissor(CPF/CNPJ)
Maiores emissores
de títulos de crédito

privado em estoque
do Fundo

Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em

seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo(em meses(30) dias)

12 meses

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Nota de Risco de

Agência de risco

Crédito

N/A

Análise conclusiva e

comparativa com
outros fundos:
Comentários
Adicionais

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo
de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade

ao perFil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.
Data:

Responsáveis pela Análise:

1

Cargo

CPF

Assinatura

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-500

Telefone:(71) 3621- 6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: wwv\/.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.
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Lista de verificação - fundo de investimento
DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

ITEM ATENDIDO

Recebido Descrição

Concluído Pendência

Apresentar a seção referente às informações do "Questionário Padrão

ANBiMA Due Diiigence para Fundos de investimento", preenchido e assinado

pelos responsáveis pela instituição Financeira;

Último Regulamento do Fundo

oL
o\^

^ Última lâmina do Fundo

\J Último extrato das informações sobre o fundo

^ Relatórios de Gestão

li^nformações Complementares eventualmente pertinentes,
1/ 5^
:8o

DATA

CONDIDO POR:

CONTROLE INTERNO:

Elma Manír^^eira de f aru;
Controladora Geral
Matricula 828842 ISSM

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-500

Telefone:(71) 3621- 6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000 -717700
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-maii: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.
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QUESTIONÁRIO PADRÃO DUE DILIGENCE

PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO

Anexo I - Fundos de Investimento

--—
jinstituto de
í.' .

1

^Qf Municip"í'''S3Wil
.qç mft'MTERNêT 1

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

■
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BB DTVM

Questionário Due Diligence - Anexo I

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO
1 - Alterações desde a última atualização

1.1

Nome

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ

13.077.418/0001-49

Instituto de Ç ji y-

ÇnfTiDMo fi^ljTÇM'«it,!uMüE

^/iunicipc.i•:S3^^
'NTRRNET

Data de início

DATA:^
28/04/2011

Ass.:

Mat.:JgJj^:

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

1.5

Código ANBIMA
272.493

O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?

1.7

Classificação tributária (CP/LP/Ações)
Previdência

1.8

Descreva o público-alvo

O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social
instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles
aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito
Federal ou por Prefeituras, Investidores Institucionais, EFPCs - Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.

1.9

O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica
aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
Sim, Resoluções CMN 3.922/10 e 4.661/18.

1.10

Conta Corrente (banco, agência, n°)

Versão ANBIMA - Janelro/2019

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

'

#pública
Banco 001 - agência 1769-8 - conta 606.673-9

1.11

Conta CETIP (n°)
12761007

1.12

Administração (indique contato para informações)
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores mobiliários S.A.

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori - Gerente da Divisão de Administração
Fiduciária

1.13

Custódia (indique contato para informações)
Banco do Brasil S.A.

Contato BB DTVM: Maristela Amorim dos Santos - Gerente da Divisão de Suporte
Operacional

1.14

Auditoria externa
KPMG

Contato BB DTVM: Guilherme Luiz Amadori - Gerente da Divisão de Administração
Fiduciária

1.15

Caso se aplique, informar
•

Escriturador

Custodiante

Consultor Especializado

liãslitÚtTdP

Assessor Jurídico

MÜnicíO£:.ô3M \

Q,->f'nowr>

'NTFRNEI

Co-gestor
Distribuidor

ASS.:

Outros

Não se aplica.

1.16

Cotização: abertura ou fechamento?
Fechamento

1.17

Regras para aplicação e resgate:

>

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação):
•

Horário Limite: 17h00

•

Cota de Aplicação: D+0

•

Liquidação: D+0
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> Carência/Tempo mínimo para permanência {lock-up period) e eventuais
penalidades para resgates antes do término desse período: Não há

> Resgate (datas, horários, cotização e liquidação):

1.18

•

Horário Limite: 17h00

•

Cota de Resgate: D+0

•

Crédito do Resgate: D+0

>

Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00

>

Aplicação máxima por cotista: Sem limite

>

Aplicação adicional mínima: Sem limite

>

Resgate Mínimo: Sem limite

Taxade Entrada {upfront feé)
Não há

1.19

Taxa de Saída {redemption fee)
Não há

1.20

Taxa de administração
0,20% a.a.

InsStulo is
1.21

Mí'.mERNET

Taxa de administração máxima
0,30% a.a.
ASS.T

1.22

Taxa de custódia máxima

1.23

Taxa de Performance

• %(Percentual)
•

Benchmark

•

Freqüência

•

Linha-d'água

•

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)

Não há

1.24

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este
for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance
Considerado o patrimônio líquido e as despesas em 31/12/2019, o custo foi de
aproximadamente -0,0021%.
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1.25

#pLÍblica

Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo?
(pagamento e/ou recebimento)
Não se aplica.

2 - Perfil

Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de
investimento.

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da

diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de
seus recursos em cotas de fundos de investimento. O fundo deve manter 80% de sua

carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros
doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, aplica seus recursos em cotas de fundos
de investimento de renda fixa com essas mesmas características.

Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no
histórico do Fundo.

Alteração da política de investimento do fundo em julho/18, para adequação ao disposto
na Res CMN 4604/2017. O FIC foi transformado em Renda Fixa Diferenciado Dl e

passou a comprar cotas do BB TOP Dl (retiramos da carteira do Fl os ativos de renda

fixa de emissão de companhias fechadas e cotas de FIDC/FIC FIDC)..

Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.

Todas as decisões de alocação são tomadas em colegiado organizado sob a forma de
comitês, conforme disposto no Manual de Alçadas e Limites Operacionais.
Após a realização de reuniões diárias dos comitês, os gestores têm liberdade para
determinar o melhor momento de realizar a operação. São usadas informações de
mercado, boletins de análises, leitura de notícias on-line, além de análise técnica para
implementar as decisões. Os processos de tomada de decisão são definidos por
mercados e seguem os seguintes princípios e filosofias:

•

Seleção/compra/alocação de ativos de renda fixa emitidos pelo governo:

No universo de títulos públicos federais são avaliados liquidez e prazo. O título é
o t\
m

i:
ZZ w
m cj

selecionado com base no perfil e objetivo do fundo (renda fixa, multimercado, atrelado à

inflação etc.) e do cenário. Também avaliado o "peso" do título no fundo e então
construído o portfólio. O Comitê de Gestão dá as diretrizes para mudanças necessárias.
A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação
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e no regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os
riscos.

•

Seleção/compra/alocação de títulos corporativos - risco privado de instituições
financeiras e não financeiras*;

No universo de títulos privados são avaliados o emissor, a liquidez e o prazo. Análise
Quantitativa considerando histórico de crédito e indicadores do balanço. Emissores são
classificados por risco (modelo próprio). Também avaliado o peso do título no fundo e

então construído o portfólio. Gestor tem a liberdade de efetuar ou não hedge da posição
de renda fixa. A Divisão de Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos

na Legislação e no regulamento do Fundo.

A Diretoria de Gestão de Risco e

Conformidade analisa os riscos.
* Cabe ressaltar que a BB DTVM segue Manual de Gestão de Risco de Crédito aprovado pela Diretoria,
que determina todas as diretrizes, limites, políticas de aprovação para compra de títulos de risco de
crédito nos âmbitos nacional e internacional.

•

Seleção de ações:

No universo de ações é avaliada capitalização, governança e liquidez (FF). Análise
Quantitativa (Preço/Lucro, EV/EBITDA, earnings growth), Analise Qualitativa (estrutura
de capital, qualidade de gestão, fluxo de caixa descontado, utilizando modelo próprio).
Também avaliado o peso do título no fundo e então construído o portfólio. O gestor do
fundo toma a decisão de quando comprar e vender a ação recomendada. A Divisão de
Conformidade monitora diariamente os limites estabelecidos na Legislação e no
regulamento do Fundo. A Diretoria de Gestão de Risco e Conformidade analisa os riscos.

As decisões podem ser revistas e alteradas a qualquer momento por decisão do comitê

responsável. Todas as operações são registradas em atas pela Divisão gestora.

Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
Investidor Institucional - EXCELENTE (2012; 2017; 2019)/ Exame - 5 ESTRELAS (2013;
2018)e 4 ESTRELAS (2015)/ Valor Investe -4 ESTRELAS (2017)

"77"'

ri"
Equipe de Gestão do Fundo

\

^.xma«MTF,RN£T,
'"'>v,-'vHu.

Cite os profissionais envolvidos na gestão.

O fundo é gerido por Marise Freitas.

3.2

Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Saída do Gerente Flavio Mattos (passou a ser gerente executivo da Renda Fixa). Em

seu lugar assumiu Marise Reis de Freitas (outubro/15).
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#pública

Estratégias e Carteiras

Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo em
cenário de stress (ex.: stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos
etc.).

O fundo tem como objetivo acompanhar a rentabilidade da taxa de juros de curto prazo
(CDI). Aplica 50% de seu patrimônio líquido no BB Top RF Moderado e no BB Top RF
Arrojado. Os FIs possuem um patrimônio líquido robusto e possuem uma composição de
ativos concentrada em ativos públicos e privados pós-fixados, bem como ativos públicos
e privados pré fixados e indexados à Índices de preços, em menor proporção, com
objetivo de superar a rentabilidade do indicador de rentabilidade (CDI).
O fundo pode realizar operações de day trade7

É vedado ao fundo realizar operações de day trade, excetuadas as realizadas em
plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que
devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela administradora do
fundo.

Uso de Derivativos

No caso de FIC, os fundos investidos poderão atuar no mercado de derivativos

para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações
com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de

renda fixa, senda vedada a exposição, a esses mercados, superior ao Patrimônio
Líquido do FIC.

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos;
•

Proteção de carteira ou de posição: NA

•

Mudança de remuneração/indexador: NA

•

Estratégias combinadas {floors, caps, collars, spreads, straddies, box,
financiamentos com termo etc.): NA

•

Alavancagem: NA

Mercados em que são utilizados derivativos:

• Juros: NA
• Câmbio: NA

.-.e

\ nívTA.'....é—

Ações: NA
,,\SS.Commodities: NA

Versão ANBIMA - Janeiro/2019

'

^
^,.lüij^

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

Questionário Due Díligence - Anexo I

#pública

Em Bolsas:

•

Com garantia: NA

•

Sem garantia: Não

Em Balcão:

5.3

•

Com garantia: Não

•

Sem garantia: Não

Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?

Diretriz regulatória: CVM 555 / CMN 3792 / CMN 3922. Só aloca em fundos que não
permitem a aquisição de titules emitidos por empresa fechada, cotas de FIDC e cotas de
FIC FIDC.

6

Compra de Cotas de Fundos de Investimento

6.1

De Fundos de terceiros?

6.2

De Fundos da gestora?

7 - informações Adicionais

PL atual

R$ 2.851.366.973,39

PL médio em 12(doze) meses
R$ 3.508.447.632,43

7.3

PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora
R$ 618,422 bilhões.

7.4

Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua
estratégia? Quais são os critérios de definição?
Não há capacidade máxima estimada para captação de recursos para este Fundo.

7.5

Número de cotistas

Versão ANBIMA - Janeiro/2019

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

Questionário Due Diligence - Anexo I

BBDTVM

#pública

Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores,
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos?
Não se aplica.

Descreva as regras de concentração de passivo
Não estabelecido.

irnstituto Cf ■'-33ür.c'3f''

■iriof Municipúl-'

f.^UTEH

0ATA:3£,-

Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas
31,60%

7.9

Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Sim, por decisão de Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada a transferência dos
serviços de custódia e controladoria do fundo para o Banco do Brasil S.A.

7.10

A última demonstração financeira obteve algum parecer modificado (com ressalva, com
abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?
Não houve

8 - Gestão de Risco

8.1

Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.
Para os fundos que permitem crédito privado, limites de exposição como concentração
por emissor são descritas no regulamento e/ou na norma de gestão do fundo. Além disso,
os fundos que possuem crédito privado são monitorados, mensalmente, através do

relatório de Grau de Especificidade de Ativos (GEA). Para o cálculo do grau são
analisados fatores como: duração dos ativos, risco de crédito médio e classificação IHH,
que se refere a classificação de mercado do fundo.

8.2

Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.

A liquidez diária do fundo é acompanhada por meio do índice de Liquidez do Fundo, cuja
métrica, modelada internamente, fornece, em forma percentual, o total de ativos passível

de negociação (conversão em recursos) em 1 dia útil. O índice de Liquidez do Fundo é
obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo

de ativos financeiros. O grupo Cotas de Fundos assume liquidez desde que respeitada
a relação entre os prazos de cotização dos fundos comprador e comprado. Quando o
fundo investe em cotas de fundos de terceiros, se a cotização do fundo comprador for
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maior ou igual à cotização do fundo comprado, o índice de Liquidez do ativo é igual a
100%: caso contrário, igual 0.
\co UJ

Caso o fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.

I.!. ar

Não se aplica.

if

Se houver na carteira do fundo ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora
realiza o acompanhamento?

Para o cálculo e acompanhamento da liquidez de todos os ativos são utilizados dados

de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de dados públicas e
independentes. Caso o ativo não possua dados de negociação, o mesmo é considerado
:

como Sem Liquidez.

d
í: C

Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s)(por ex.: VaR, Tracking Error
e Expected Shortfall)!
ESTRESSE

Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex:
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?

Caso haja limites adicionais (como concentração por setor, emissor, contraparte e tipo
de risco) para o fundo, os mesmos são definidos na Norma de Gestão do fundo. Sendo

estes limites mais restritivos do que os limites apresentados na política de investimento
estabelecida no regulamento do fundo.

Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item
8.5.

Diariamente, os valores de consumo de limite são informados através da intranet e são

enviados e-mails relacionando os Fundos com nível de utilização do limite de risco acima
de 70% aos Gestores, Gerentes Executivos e Diretores da BB DTVM. Em caso de

extrapolação de limite é acionado o processo denominado "Cadeia de Alçadas", o qual
possibilita condições para que os escalões superiores da BB DTVM exerçam o

monitoramento do processo de regularização de limites de exposição a risco, ao mesmo

tempo em que não impede a efetivação de uma estratégia considerada adequada pelo
gestor. Este deverá justificar a sua estratégia e solicitar prazo para permanecer com o
limite extrapolado. Cabe á alçada superior competente a manifestação quanto
concordância com a argumentação do gestor ou das alçadas inferiores, concedendo o

prazo solicitado para a reversão da extrapolação. Este processo é seguido para limites
definidos internamente, não sendo observado quando o limite é definido pelo cliente

(Fundos exclusivos). A Divisão de Risco realiza o acompanhamento do processo de
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#púb!ica

#pública
enquadramento do Fundo e da formalização dos despachos em sistema automatizado
com trilha de auditoria e promove o reporte periódico ao Comitê de Risco.

8.8

Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5?
NÃO POSSUI

8.9

De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela (s) metodologia(s) citadas no
item 8.5.

Para o gerenciamento do risco de mercado são calculados, diariamente, o consumo
do(s) limite(s) de risco para todos os fundos. Os consumos calculados são

disponibilizados diariamente na intranet, em área específica de acesso restrito aos
funcionários da BB DTVM, ou por meio de correio corporativo.

8.10

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s)
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo
atingido? Comente.

Não se aplica

8.11

Oual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:

,

3 meses? -0,0026%

6 meses? -0,0024%

\ q/\"TA-

12 meses?-0,0032%

*

24 meses? -0,0037%

8.12

Oual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelofundo e em qual(is)
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?
Fundo não permite alavancagem.

8.13

Oual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.
Utiliza o cenário elaborado pela B^ ou o próprio)?
0.60%, UTILIZA CENÁRIO PROPRIO

8.14

Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress
foi excedido e porquê?
Não houve extrapolação

8.15

Oual o stress médio do fundo nos últimos:

3 meses? -0,3712%

6 meses? -0,3789%
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12 meses? -0,3656%
24 meses?* -0,3381%

8.16

_

—r"

" -io'Muniápoi-iO'5'^l

Comente o último stop loss relevante do fundo
Não se aplica (FIO)
1

9- Comportamento do Fundo em Crises

Período

Evento

Comportamento

Mai/06

Crise das Bolsas norte-americanas

NA

Jul-Ago/07

Crise das hipotecas

NA

Crise no Sistema Financeiro norte-americano

NA

Crise de endividamento dos PIGS

NA

Abril/11-Set/11

Segunda crise da dívida na Europa

NA

AbriI/15-Ago/16

Crise política / recessão no Brasil

20,30%

[ Out/08- Mar/09
I Jan/lO-Jun/10

OBS: Inicio do Fundo em abril/2011

10 -Tres penedos de maior perda do fundo

Período

Evento

Perda

20/06/2016 -

Explicação

Tempo de Recuperação

Evento de Crédito -

-0,11%

21/06/2016

2 Dias
Provisionamento 01

Fonte Quantum Axis.

OBS: Os dados acima foram calculados em base anual, dentro de uma janela de 5 anos.

11 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos 5(cinco) anos
11.1

11.2

Atribuição

Contribuição(%)

Alocação

NA

Seleção

NA

Timing

NA

Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou
resgates).

Não houve mudanças de estratégia em razão de fluxo de recursos.
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#pública

O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora,
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?

12 - Relacionamento com distrlbuldores/aiocadores

12.1

Com que grau de detalhamento e com que freqüência a carteira pode ser disponibilizada
para distribuidores/alocadores?

Mensal, carteira completa.

12.2

Com que freqüência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
A área de Distribuição da BB DTVM presta assessoria às agências de relacionamento
no que se refere à gestão dos Fundos. Assuntos pontuais podem ser discutidos em
conference calls com o gestor do Fundo quando negociado com á Divisão de
Distribuição.

12.3

Por quais canais o fundo é distribuído?

Agências, Internet Banking

12.4

Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco
maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
1°-100%

13 - Atendimento aos Cotistas

13.1

Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua
periodicidade? Com que defasagem?
São disponibilizados informes mensais no site do Banco do Brasil com comentários
macroeconômicos e do gestor, dados de fechamento do mês, rentabilidade, composição
e evolução patrimonial. Outras informações poderão ser fornecidas, conforme demanda,
na periodicidade possível e previamente acordada.

13.2

Qual (is) é (são) o(s) veiculo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o fundo e
com qual freqüência seu conteúdo é atualizado?

As informações estão disponiveis no site do Banco do Brasil S.A. e são atualizadas na

periodicidade estabelecida pela legislação vigente. As agências de relacionamento do

Banco do Brasil também podem fornecer informações sobre o produto.
7~rrrr";;' c

'"ío' Miinicipcii"lSoM
|

QOK-noMr AUTENT!v,!UAt3E MA'NTHRNET j
riATA:
Versão ANBIMA - Janeiro/2019

I

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

Questionário Due Diiigence - Anexo I

13.3

#púb!ica

Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser
acessado e qual o horário para atendimento?

Sim, existe as Centrais de Atendimento do Banco do Brasil informadas no Regulamento
do Fundo e a Central de Atendimento da BB DTVM S.A. no horário das 10 às 17 horas,
em dias úteis.

14 - Investimento no exterior

14.1

Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos
utilizados.

Não se aplica.

14.2

—-7,"

'"io' Muniápc.i-'So^-

Quais os riscos envolvidos?

Não se aplica.

14.3

Quais são os mercados em que o fundo opera?
Não se aplica.

14.4

Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?
Não se aplica.

14.5

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de
investimento ou veículo no exterior(fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador,
custodiante, RTA, prime broker, entre outros).

I Administrador Fiduciário

|~Nãõse^pÜcã

Custodiante

Não se aplica

Auditor

Não se aplica
Não se aplica

Prime Brokers

Não se aplica

NAV Calculator

Não se aplica

Domicílio do fundo

Não se aplica

Taxa de administração

Não se aplica

Código ISIN do fundo

Não se aplica

Moeda do domicilio fundo no exterior
Outros prestadores de serviço, dos

aplica
Não se aplica

investimentos no exterior, caso exista.
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14.6

#pública

Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de
contaminação entre elas.
Não se aplica.

14.7

Caso a gestora tenha influência direta / indireta na gestão do fundo no exterior, descreva
como foi constituída a diretoria do fundo.

Não se aplica.

15. Anexos(quando aplicável)

15
15.1

I Anexos(quando aplicável)

Marcar Anexos ou link para acesso ao documento

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-

Regulamento

dtvm/fundos#/

15.2

Formulário de informações complementares

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bbdtvm/fundos#/

15.3

Última lâmina de informações essenciais

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bbdtvm/fundos#/

15.4

Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bbdtvm/fundos#/

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

BB Gestão de Recursos
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

CAPITULO I - DO FUNDO

Artigo 1° - O BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO
PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO, doravante designado FUNDO, regido pelo presente Regulamento
e pelas normas legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, é constituído sob a
forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado.
Artigo 2° - O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas,
através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante
aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante
denominados FIs.

Artigo 3° - O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de
Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por
Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos
Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores
Institucionais, EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de
Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
exclusivos das EFPC.

CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 4° - O FUNDO é administrado pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sediada no Rio de
Janeiro - RJ, na Praça XV de Novembro n° 20, salas 201, 202, 301 e 302, inscrita no
CNPJ sob o n° 30.822.936/0001-69, devidamente credenciada pela CVM - Comissão

de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de Administração de Carteiras
por meio do Ato Declaratório n° 1481, de 13 de agosto de 1990, doravante
abreviadamente designada ADMINISTRADORA.

Artigo 5° - A ADMINISTRADORA é responsável pela Gestão da Carteira do FUNDO.

Artigo 6° - O responsável pelos serviços de Registro escriturai de cotas, tesouraria,
controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO é o
instituto de lejuriíoi*
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COMniPMo aUTENTILiuaDE na INTERNET

riATAt'^

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

REGULAMENTO DO

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FIO Fl

BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede no Setor

Bancário Sul, Quadra 4, Bloco 0, Lote 32, edifício Sede III, Brasília (DF), inscrito no
CNPJ sob n.° 00.000.000/0001-91, devidamente credenciado pela CVM - Comissão
de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários
por meio do Ato Declaratòrio n° 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

Artigo 7° - Demais prestadores de serviços do FUNDO, que não constem neste

Regulamento,

podem

ser

consultados

no

Formulário

de

Informações

Complementares.

Artigo 8° - A ADMINISTRADORA, observadas as limitações legais e regulamentares,
tem poderes para praticar todos os atos necessários à administração da carteira do
FUNDO, bem como para exercer todos os direitos inerentes aos ativos financeiros

que a integram, inclusive a contratação de terceiros legalmente habilitados para
prestação de serviços relativos às atividades do FUNDO.

Artigo 9° - A taxa de administração cobrada é de 0,20% (vinte centésimos por cento)
ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido, calculada e cobrada por dia útil, à razão
de 1/252 dias.

Parágrafo 1° - Os FIs, nos quais o FUNDO investe, poderão cobrar taxa de
administração anual de até 0,10 % (dez centésimos por cento).
Parágrafo 2° - A taxa de administração máxima a ser paga pelo cotista compreenderá
as taxas cobradas pelo FUNDO e pelos FIs, podendo o custo total ser de até 0,30 %
(trinta centésimos por cento) ao ano.

Parágrafo 3° - Não há cobrança de taxas de performance, de ingresso, de saída ou
de custódia no FUNDO.

CAPITULO III - DA política DE INVESTIMENTO

Artigo 10 - O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento
que apresentem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido
representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos
financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas
estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou

alavancagem. A carteira do FUNDO deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio
superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados á taxa
de juros doméstica, conforme quadro abaixo;

Instituto de Cogundoc
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Composição da Carteira
1)

Mínimo

Máximo

95%

100%

Cotas de fundos de investimento classificados como
Renda Fixa Referenciado Dl.

2)

Depósitos à vista, títulos públicos federais e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais, de acordo com a regulamentação do Conselho
Monetário Nacional.

Limites

1) Aplicação em cotas de um mesmo fundo de investimento.
2)

Aplicação em cotas de fundos de investimento sob
administração da ADMINISTRADORA.

100%
100%

Parágrafo 1° - Os fundos investidos (Pis), poderão realizar operações em mercados
derivativos, compatíveis ás suas políticas de investimento, com o objetivo exclusivo
de proteger posições detidas à vista (hedge), até o limite destas.

Parágrafo 2° - Em razão da política de investimentos adotada, não existe a
possibilidade de aportes adicionais de recursos pelos cotistas, em decorrência de
patrimônio líquido negativo.

Parágrafo 3° - A ADMINISTRADORA, bem como os fundos de investimento e
carteiras por ela administrados ou pessoas a ela ligadas, poderão atuar como
contraparte em operações realizadas pelo FUNDO.

Parágrafo 4° - As aplicações do FUNDO,em conjunto com as dos fundos investidos
(FIs), em ativos financeiros ou modalidades operacionais de responsabilidade de
emissores privados ou públicos, que não a União Federal, estão limitadas a 50%
(cinqüenta por cento) do Patrimônio Liquido do FUNDO.

Parágrafo 5° - O FUNDO deve possuir duration média ponderada da carteira inferior
a 21 (vinte e um) dias úteis e buscar minimizar a oscilação nos retornos promovida
por alterações nas taxas de juros futuros.

Parágrafo 6° - É vedado ao FUNDO e aos FIs:
a) aplicar em ativos financeiros ou modalidades não previstas nas Resoluções CMN
n° 3.792/09 e 3922/10;

b) aplicar recursos em títulos ou valores mobiliários de companhias sem registro na
CVM;

Vigência em 06/08/2018
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c) manter posições em mercados derivativos, diretamente ou por meio de fundo de
investimento;

- a descoberto; ou

- que gerem possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio do FUNDO.
d) realizar operações de compra e venda de um mesmo título, valor mobiliário ou
contrato derivativo em um mesmo dia (operações day trade), excetuadas as
realizadas em plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e

futuros desde que devidamente justificadas em relatório atestado pelo AETQ ou pela
ADMINISTRADORA do FUNDO;

e) locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros,
exceto nas hipóteses descritas no item XII do artigo 53 da Resolução 3.792/09;

f) atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito
ou outros ativos financeiros que não os previstos na Resolução 3922/10.
Parágrafo 7° - A posição consolidada dos investimentos realizados por meio de
fundos de investimentos e de fundos de investimento em cotas de fundos de

investimentos com as posições das carteiras próprias e carteiras administradas da
Entidade para fins de verificação dos limites estabelecidos nas Resoluções CMN n°
3.792/09 e 3.922/10, não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA do FUNDO.

Parágrafo 8® - Os cotistas do FUNDO sujeitos à regulamentação do Conselho de
Gestão e Previdência Complementar e/ou do CMN serão exclusivamente
responsáveis pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de

concentração, diversificação e condições estabelecidas pela regulamentação
aplicável.
Artigo 11 - A rentabilidade do FUNDO é função do valor de mercado dos ativos
financeiros que compõem sua carteira. Esses ativos apresentam alterações de preço,
o que configura a possibilidade de ganhos, mas também de perdas. Desta forma,
eventualmente, poderá haver perda do capital investido, não cabendo á
ADMINISTRADORA, nem ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC, garantir qualquer
rentabilidade ou o valor originalmente aplicado.

CAPÍTULO IV - DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 12-0 FUNDO incorporará ao seu patrimônio os dividendos,juros sobre capital
próprio ou outros rendimentos porventura advindos de ativos e/ou operações que
integrem a carteira do FUNDO.

í Instituto de CoGuridaa
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CAPÍTULO V - DOS FATORES DE RISCO
Artigo 13 - Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e dos FIs
sujeitam-se, em especial, aos seguintes riscos:
a) Risco de Crédito - Consiste no risco de os emissores dos ativos financeiros

de renda fixa que integram a Carteira não cumprirem com suas respectivas
obrigações financeiras nos termos pactuados. Compreende também o risco de

perda de valor em função da deterioração da classificação de risco do emissor,
ou da capacidade de pagamento do emissor ou das garantias.
b) Risco de Concentração - Consiste no risco de perdas, decorrentes da pouca
diversificação de emissores dos ativos financeiros componentes da carteira do
FUNDO.

c) Risco de Juros Pós-fixados (CDI, TMS)- os preços dos ativos podem variar
em virtude dos spreads praticados nos ativos indexados ao CD! ou à TMS.

d) Risco de Taxa de Juros - A rentabilidade do FUNDO pode ser impactada em
função da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pelo FUNDO,
ocasionadas pela variação das taxas de juros praticadas no mercado.
e) Risco de Conjuntura - Possibilidade de perdas decorrentes de mudanças
verificadas nas condições políticas, culturais, sociais, econômicas ou
financeiras do Brasil ou de outros países.

f) Risco de Liquidez - Consiste no risco de o FUNDO, mesmo em situação de
estabilidade dos mercados, não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo
estabelecido no Regulamento, pagamentos relativos a resgates de cotas, em
decorrência do grande volume de solicitações de resgate e/ou outros fatores
que acarretem na falta de liquidez dos mercados nos quais os ativos
financeiros integrantes da Carteira são negociados, podendo tal situação
perdurar por período indeterminado. Além disso, para todos os fundos que
tenham despesas, o risco de liquidez compreende também a dificuldade em
honrar seus compromissos. A falta de liquidez pode provocar a venda de ativos
com descontos superiores àqueles observados em mercados líquidos.

g) Risco Proveniente do uso de Derivativos - Os preços dos contratos de
derivativos são influenciados por diversos fatores que não dependem

exclusivamente da variação do preço do ativo objeto. Dessa forma, operações
com derivativos, mesmo com objetivo exclusivo de proteger posições, podem
ocasionar perdas para o FUNDO e, consequentemente, para seus cotistas.

h) Risco Sistêmico - Possibilidade de perdas em virtude de dificuldades
financeiras de uma ou mais instituições que provoquem danos substanciais a
líTstitijtTde
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outras, ou ruptura na condução operacional de normalidade do Sistema
Financeiro Nacional - SFN.

i) Risco Regulatório - a eventual interferência de órgãos reguladores no
mercado como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários

- CVM, podem impactar os preços dos ativos ou os resultados das posições
assumidas.

CAPÍTULO VI - DA EMISSÃO E DO RESGATE DE COTAS
Artigo 14-0 valor da cota é calculado por dia útil, independente de feriado de âmbito

estadual ou municipal na sede da ADMINISTRADORA, com base em avaliação
patrimonial que considere o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da
carteira.

Artigo 15 - As aplicações serão efetuadas pelo valor da cota apurada no fechamento
do dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores em favor
do FUNDO, desde que observado o horário constante no Formulário de Informações
Complementares do FUNDO.

Parágrafo Único - É facultado à ADMINISTRADORA suspender, a qualquer
momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique
indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.

Artigo 16 - As cotas do FUNDO não possuem prazo de carência, podendo os cotistas
solicitar o resgate total ou parcial das mesmas, a qualquer tempo.
Artigo 17 - Os valores mínimos ou máximos para movimentações e permanência no
FUNDO estão disponíveis no formulário de informações complementares do FUNDO.
Artigo 18 - No resgate de cotas será utilizando o valor da cota apurada no
fechamento do dia do recebimento do pedido dos investidores, desde que observado
o horário constante no Formulário de Informações Complementares do FUNDO.

Parágrafo 1°- O crédito do resgate será efetuado na conta-corrente do investidor, no
mesmo dia da conversão das cotas.

Parágrafo 2° - É devida pela ADMINISTRADORA, multa de meio por cento ao dia
sobre o valor do resgate, caso seja ultrapassado o prazo para o crédito estabelecido
no Parágrafo 1° deste Artigo, à exceção do disposto no Artigo 20 abaixo.

Parágrafo 3° - Os pedidos de aplicação/resgate solicitados em dia de feriado
municipal ou estadual na sede da ADMINISTRADORA serão processados
normalmente.

Artigo 19 - É vedada a cessão ou transferência das cotas do FUNDO, exceto por:
Instituto de S iQurdsc
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COK-cíOMo í^ijtenTiciumOE N.a INTERNET

Vigência em 06/08/2018

DATA:

I

®

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

BBDTVM

88 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FIO Fl

a) decisão judicial ou arbitrai;
b) operações de cessão fiduciária;
c)execução de garantia;
d) sucessão universal;

e) dissolução de sociedade conjugai ou união estável por via judicial ou escritura
pública que disponha sobre a partilha de bens; e

f) transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.

Artigo 20 - No caso de fechamento dos mercados ou em casos excepcionais de
iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira, inclusive em decorrência de
pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar
alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo
destes últimos, o administrador poderá declarar o fechamento do FUNDO para a

realização de resgates, devendo comunicar o fato á CVM e, caso o FUNDO
permaneça fechado por período superior a 5(cinco) dias consecutivos, é obrigatória
a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, no prazo máximo de 1 (um) dia,
para deliberar, no prazo de até 15 (quinze) dias, sobre as seguintes possibilidades:
a) substituição do administrador, do gestor ou de ambos;

b) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate;
c) possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros;
d) cisão do FUNDO; e

e) liquidação do FUNDO.
CAPÍTULO Vil - DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 21 - Compete privativamente á assembléia geral de cotistas deliberar sobre:
a) demonstrações contábeis apresentadas pela ADMINISTRADORA;

b) substituição do administrador, do gestor ou do custodiante do FUNDO;
c)fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FUNDO;

d) aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou da taxa máxima de
custódia;

e) alteração da política de investimento do FUNDO;
I Instituto de Segurídac
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f) a emissão de novas cotas, no FUNDO fechado;
g) a amortização e o resgate compulsório de cotas, caso não estejam previstos no
Regulamento;

h) alteração do Regulamento.

Parágrafo Único - Este Regulamento poderá ser alterado independentemente de
assembléia geral, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade
do atendimento a exigência expressa da CVM, de adequação a normas legais ou
regulamentares, em virtude de atualização dos dados cadastrais da
ADMINISTRADORA ou dos prestadores de serviços do FUNDO, ou ainda, devido a
redução da taxa de administração ou da taxa de performance.
Artigo 22 - A convocação das assembléias será feita, no mínimo, com 10 (dez) dias
de antecedência da data de sua realização, e poderá ser efetuada por meio físico ou
eletrônico, a critério da ADMINISTRADORA.

Artigo 23 - É admitida a possibilidade de a ADMINISTRADORA adotar processo de
consulta fonnal aos cotistas, em casos que julgar necessário. As deliberações serão
tomadas com base na maioria dos votos recebidos.

Artigo 24 - A Assembléia Geral pode ser realizada por meio eletrônico, devendo estar
resguardados os meios para garantir a participação dos cotistas e a autenticidade e
segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser
proferidos por meio de assinatura eletrônica legalmente reconhecida.
Artigo 25 - Somente poderão votar nas assembléias, os cotistas inscritos no registro
de cotistas na data da convocação da assembléia, seus representantes legais ou
procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.

Artigo 26 - As demonstrações contábeis do FUNDO serão aprovadas em assembléia
geral ordinária que se reunirá anualmente.

Artigo 27 - As deliberações relativas às demonstrações contábeis do FUNDO que
não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso
a assembléia correspondente não seja instalada em virtude do não comparecimento
de quaisquer cotistas.

CAPÍTULO VIII - DA FORMA DE COMUNICAÇÃO AOS COTISTAS

Artigo 28 - A ADMINISTRADORA disponibilizará os documentos e as informações
do FUNDO a todos os cotistas preferencialmente por meio eletrônico, de acordo com

a Instrução CVM n.° 555/14 e alterações posteriores.
Instituto de Saguncíac
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Artigo 29 - O extrato, disponibilizado mensalmente aos cotistas, estará disponível
nos canais de autoatendimento BB. O cotista poderá, também, solicitar este
documento em sua agência de relacionamento.

Artigo 30 - Caso a ADMINISTRADORA envie correspondência por meio físico aos
cotistas, os custos decorrentes deste envio serão suportados pelo FUNDO.

CAPITULO IX - DOS ENCARGOS

Artigo 31 - Constituem encargos que poderão ser debitados ao FUNDO pela
ADMINISTRADORA, no que couber:

a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas,
que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;

b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e
publicação de relatórios e informações periódicas previstas na Instrução CVM n.°
555/14 e alterações posteriores;

c) despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicações
aos cotistas;

d) honorários e despesas do auditor independente;
e)emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;
f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em
razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor
da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso;
g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente
diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no
exercício de suas respectivas funções;
h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto
decorrente de ativos financeiros do FUNDO;

i) despesas com liquidação, registro, e custódia de operações com títulos e valores
mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais;

j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas ás suas operações ou com
certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários;

Instituto de rjQurdsc
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k) no caso de FUNDO fechado, a contribuição anual devida às bolsas de valores ou
às entidades do mercado organizado em que o FUNDO tenha suas cotas admitidas
à negociação;

I) as taxas de administração e de performance;

m) os montantes devidos a FUNDOs investidores na hipótese de acordo de
remuneração com base na taxa de administração e/ou performance; e
n) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado.

CAPITULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 32-0 exercício social do FUNDO compreende o período de 1° de abril a 31
de março.

Artigo 33 - Este Regulamento subordina-se às exigências previstas na legislação
vigente divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em especial, à
Instrução CVM 555/14 e alterações posteriores.
Artigo 34 - A política de investimento do FUNDO, bem como as vedações/restrições
à sua atividade encontram-se em conformidade com a legislação específica relativa
ao seu público alvo.
Artigo 35 - Demais Informações podem ser consultadas no Formulário de
Informações Complementares do FUNDO.
Artigo 36 - Esclarecimentos aos cotistas serão prestados por meio da Central de
Atendimento Banco do Brasil S.A., conforme telefones abaixo:
Central de Atendimento BB

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
4004 0001 ou 0800 729 0001

(para serviços transacionais: saldo, extratos, pagamentos, resgates, transferências,
demais transações, informações e dúvidas)

Serviços de Atendimento ao Consumidor - SAC
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

0800 729 0722 (para atendimento de: reclamações, cancelamentos, informações e
dúvidas gerais)

+ 55 11 2845 7823 (ligações do exterior, inclusive a cobrar)
Deficiente Auditivo ou de Fala

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
0800 729 0088
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Ouvidoria BB

Atendimento em dias úteis, das 8h às 18h
0800 729 5678

(reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento - agências,
SAC e demais pontos)
Suporte Técnico
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
0800 729 0200

(orientações técnicas para o uso adequado dos canais de atendimento)

Artigo 37 - Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro (RJ), com expressa renúncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações nos
processos judiciais relativos ao FUNDO ou a questões decorrentes deste
Regulamento.
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Guilherme Luiz Amadori
Gerente de Divisão

Emilio Ricardo Carvalhais
Gerente Executivo
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Informações referentes a Fevereiro de 2021
Esta lâmina contém um resumo das Informações essenciais sobre o BB Previd Renda Fixa Ref Dl LP Perfil FIC FI

administrado e gerido por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser
obtidas no Regulamento do fundo, disponível no www.bb.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas
mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365

dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam
eles aplicados pelos Regimes Prõprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e
Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC.

2. OBJETIVOS DO FUNDO

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros
que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante
denominados FIs.

3. política de investimentos

a. O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que apresentem, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos
financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que impliquem em risco
de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de

50,00 % do patrimônio liquido

Aplicar em um só fundo até o limite de

100,00 % do patrimônio líquido

Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?

Sim

Alavancar-se até o limite de

0,00 % do patrimônio líquido

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode
ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.Este fundo de investimento em cotas de
fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em
fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em
depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por
instituições ligadas.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

Investimento inicial mínimo

1000,00

Investimento adicional minimo

0,01

Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência

Não há

instituto de Seguridao
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Conversão de cotas

resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o

valor da cota no fechamento do dia útil

contado da data do pedido de

resgate.

0 prazo para o efetivo pagamento dos resgates é a data do pedido de

Pagamento dos resgates

resgate.

Taxa de administração

A taxa de administração pode variar de 0,20 % a 0,30 % do patrimônio líquido

Taxa de entrada

Não há.

Taxa de saída

Não há. Outras Condições de saída: Não há.

Taxa de performance

Não há.

Taxa total de despesas

líquido diário médio no período que vai de 01/03/2020 a 26/02/2021. A taxa
de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do

As despesas pagas pelo fundo representaram 0,0527 % do seu patrimônio
fundo. 0 quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser
encontrado em www.bb.com.br.

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.967.792.040,56 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:

íítulos Públicos Federais

52,00 % do patrimônio líquido

Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras

25,00 % do patrimônio líquido

Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais

14,00 % do patrimônio líquido

ntulos de Crédito Privado

9,00 % do patrimônio líquido

Outras Aplicações

0,00 % do patrimônio líquido

6. RISCO

A BB DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1,5 .

Maior risco

Menor risco

1
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7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 27,07%: no mesmo período o CDI252 variou 27,74%. A tabela abaixo

mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
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Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o
valor da cota no fechamento da data da aplicação.
No

Ano

não

Variação percentual do CDI252

Desempenho do fundo como % do CDI252

de impostos)
2021

0,2606 %

0,2842 %

91,6971 %

2020

2,3994 %

2,7578 %

87,0028 %

2019

5,7416%

5,9599 %

96,3383 %

2018

6,3346 %

6,4214 %

98,6484 %

2017

10,0803%

9,9255 %

101,5596%

Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Rentabilidade
Mês

(líquida de despesas, mas
não

Variação percentual do CDI252

Desempenho do fundo como % do CDI252

de impostos)
Marco

-0,0331 %

0,3384 %

-9,7715 %

Abril

0,2582 %

0,2849 %

90,6225 %

Maio

0,2558 %

0,2358 %

108,4628%

Junho

0,2600 %

0,2123%

122,4644%

Julho

0,2360 %

0,1943%

121,4620 %

Agosto

0,1812%

0,1599 %

113,3317 %

Setembro

0,0240 %

0,1570 %

15,3029%
101,5348%
105,6274 %

Outubro

0,1594%

0,1570%

Novembro

0,1579%

0,1495%

Dezembro

0,2516%

0,1645%

152,9953 %
110,4666%

Janeiro

0,1651 %

0,1495 %

Fevereiro

0,0953 %

0,1345%

70,8607 %

12 meses

2,0297 %

2,3626 %

85,9109 %

8 FXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em
outros fundos.

a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse

realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R$
1.019,20, já deduzidos impostos no valor de R$ 4,80.

b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam
custado R$ 0,73.

9 SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta

hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
2024

2026

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)

R$ 1.331,00

R$ 1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)

R$ 1,92

R$ 3,54

Simulação das Despesas
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Rentabilidade

(líquida de despesas, mas

R$ 329,08

R$ 606,97

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais
aos aqui apresentados.

10. política de DISTRIBUIÇÃO:
a. O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração
informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido
ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão
definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os
pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
b. O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo,
preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
c. O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos
recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados
financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a

independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
11 ■ SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CQTISTA

a. Telefone: (21)08007293886
b. Internet: www.bb.com.br

c. Reclamações:

bbdtvm@bb.com.br
Praça XV de Novembro 20, 3''and, Rio de Janeiro, RJ

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em

www.cvm.aov.br
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Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso
e/ou saída, ou de taxa de performance)

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras
dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica

na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Competência: 02/2021 v

Exibir

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE Fí
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 13.077.418/0001-

49
Cód. CVM: 159581

CNPJ: 30.822.936/0001Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

69

Plano de Contas: Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI

Conta

Valor Saldo

Descrição da Conta

2.967.845.700,44

10000007 REALIZÁVEL
11000006 DISPONIBILIDADES

11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS
11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS
13000004
13100007
13115009
13115157

2.967.844.709,64

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
LIVRES
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA

2.967.844.709,64

2.967.844.709,64
2.967.844.709,64

18000009 OUTROS CRÉDITOS
18800003 DIVERSOS

262,61

18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

8.774.480.611,97

30000001 COMPENSAÇÃO

2.967.844.709,64

30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO
30330771

3EMA!NTf;RNET

2.967.844.709,64

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

5.806.635.902,33

30900008 CONTROLE

30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS

30915055 EMISSÕES

2.967.844.709,64

V

^—U

30915103 RESGATES

5.806.635.902,33
2.300.658.740,21
2.219.974.542,11

30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO

1.286.002.620,01

39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO

11.742.326.312,41

40000008 EXIGÍVEL
49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES
49400001 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
49420256
49900006
49930007
49930502
49983009

OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
DIVERSAS
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA

49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
61100004 CAPITAL SOCIAL
61170003 COTAS DE INVESTIMENTO

61170302 PESSOAS JURÍDICAS

52.931,70
52.931,70
5.130,42
5.130,42

5.130,42
47.801,28
24.247,38
24.247,38

23.553,90
23.553,90
2.914.688.457,26
2.914.688.457,26
2.656.918.518,77
2.779.407.590,52

2.779.407.590,52
-122.489.071,75

61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS

61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
71000008 RECEITAS OPERACIONAIS

71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
71S40159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA
73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

257.769.938,49

257.769.938,49
63.791.423,82
63.791.161,21
63.791.161,21
63.791.161,21

63.791.161,21
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Consulta a Balancetes de Fundos

[73900003 [outras RECEITAS NÂO OPERACIONAIS
73999007

OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS

80000005

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

-10.687.112,34

81000005

DESPESAS OPERACIONAIS

-10.687.112,34

81500000

DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

-5.783.398,44

81540008

DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO

-5.783.398,44

81540156

COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA

-5.783.398,44

81700006

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-4.903.447,49

81748006

DESPESAS DE PUBLICAÇÕES

81754007

DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO

81763005

81781056

DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA

81781207

DESPESAS DE CONTROLADORIA

81781252

DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO

81799000

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

81781001

81900002

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

-32,14
-181.088,17
-5.340,04
-4.716.977,38
-1.554.251,13
-117.924,52
-3.044.801,73
-9,76
-266,41
-256,41

81999006

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

90000003

COMPENSAÇÃO

8.774.480.611,97

90300002

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2.967.844.709,64

90320006

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS

2.967.844.709,64

CONTROLE

5.806.635.902,33

90917000

MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE

5.806.635.902,33

90917055

EMISSÕES

2.300.658.740,21

90917103

RESGATES

2.219.974.542,11

90917158

CIRCULAÇÃO

1.286.002.620,01

99999995

TOTAL GERAL DO PASSIVO

90900000

11.742.326.312,41
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262,61

13.077.418/0001-49

Informações referentes a 2020

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BB Previd Renda Fixa Ref Dl LP Perfil FIC Fl

2. RENTABILIDADE

2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Rentabilidade

Mês

(líquida de despesas, mas
não

Variação percentual do CDI252

Desempenho do fundo como % do CDI252

de impostos)
0,3498 %

0,3766 %

92,8857 %

Fevereiro

0,2731 %

0,2937 %

92,9821 %

Março

-0,0331 %

0,3384 %

-9,7715%

Janeiro

Abril

0,2582 %

0,2849 %

90,6225 %

Maio

0,2558 %

0,2358 %

108,4628%

Junfio

0,2600 %

0,2123 %

122,4644 %

Jultio

0,2360 %

0,1943 %

121,4620 %

Agosto

0,1812 %

0,1599 %

113,3317 %

Setembro

0,0240 %

0,1570%

15,3029%

Outubro

0,1594%

0,1570%

101,5348%

Novembro

0,1579%

0,1495%

105,6274%

Dezembro

0,2516%

0,1645%

152,9953%

12 meses

2,3994 %

2,7578 %

87,0028 %

2.2 IJItimos 5(cinco) anos;

Rentabilidade
Ano

(líquida de despesas, mas
não

Variação percentual do CDI252

Desempenho do fundo como % do CDI252

de impostos)
2,7578 %

87,0028 %

5,7416 %

5,9599 %

96,3383 %

2018

6,3346 %

6,4214%

98,6484 %

2017

10,0803%

9,9255 %

101,5596 %

13,8795%

13,9992 %
1
Instituto de ío^urd

2020

2,3994 %

2019

99,1448 %
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DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BB PREVID RF REF Dl LP PERFIL FIO Fl

As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua
rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2020. A taxa
de despesas pode variar de período para período.

Percentual em relação ao patrimônio

Despesas do Fundo

liquido diário médio em 31/12/2020

Taxa de administração
(Inclui as taxas de administração e de performance, se

Parte fixa

0,0628 %

houver, de outros fundos em que este fundo tenha
Parte variável (taxa
de performance)

Investido)

Taxa de Custódia

0,0032 %

Outras despesas
0,0082 %

(Inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)

0,0710%

TAXA TOTAL DE DESPESAS

Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador
(e do gestor, se este for diferente)

Percentual em relação á taxa de despesas
em 31/12/2020

Taxa de administração

57,0752 %

Despesas pagas ao grupo econômico do
administrador

Despesas operacionais e
de serviços
1

Taxa de administração

Despesas pagas ao grupo econômico do gestor
Despesas operacionais e
de serviços
57,0752 %

TOTAL

4. EXEMPLO CQMPARATIVC

Utilize a Informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de Investir neste fundo com os de Investir
em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não tiouvesse

realizado outras aplicações, nem solicitado resgastes durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R$
1.019,20, já deduzidos Impostos no valor de R$ 4,80.

Despesas: As despesas do fundo, Incluindo a taxa de admlrn

operacionais e de serviços teriam custado R$ 0,73.

...

OatA:

BB Prevíd Renda Fixa Ref Dl LP Perfil FIC Fí

i

i.

■

as despesas

to' Municipai-ISoM
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DESPESAS DO FUNDO

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta
hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)

R$1.331,10

R$1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de
impostos,de taxas de ingresso e/ou saida, ou de taxa de performance)

A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.

6. ESCLARECIMENTOS

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4)e o quadro de simulação de despesas
(item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de

investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos
respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos
administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este
fundo tenha feito apiicações, proporcionaimente ao valor e período do investimento.

Rentabiiidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o
imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso
e/ou saida, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que
será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a
existência de taxas de ingresso, de saida, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.
Impostos:

Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um
resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano
teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto praxo, a alíquota teria sido de 20%.

Instituto de Caguríad
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5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

MaCc«i^AfgSMA(jp
pnnífAr IT jdmja»!j
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
CNPJ: 13.077.418/0001-49

ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO
ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE
INVESTIMENTO BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU
VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE
A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS

INSTITUIÇÕES PRESTADÕRAS DE SERVIÇÕ.
O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO
APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA

CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO

HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO
GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA
DE RENTABILIDADE FUTURA.

ESTE

FUNDO

UTILIZA

ESTRATÉGIAS QUE

PODEM

RESULTAR

EM

SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

AS

INFORMAÇÕES

CONTIDAS

NESTE

FORMULÁRIO

ESTÃO

EM

CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O
SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE

FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO
PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E Ã POLÍTICA DE

INVESTIMENTO

DO

FUNDO,

BEM

COMO

AS

DISPOSIÇÕES

DO

FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE
RISCO A QUE O FUNDQ ESTÁ EXPOSTQ.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de

Ceguridao
^dorMunidpdi-ISSM
QnMriPMO /IiUTENTICiUADE MA INTERNET
DATA:

I

BB DTVM Gestão de Recursos'ÓistrTbmdofa de Títulos e Valores
Rio de Janeiro

Praça XV, 20 / 2o e 3° Andar

Centro-CEP 20010-0 IO

n

t ■

jÍÍ-

'ÍÍm U-tfS

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

!■ Mítioirt Pfíeitdft (»n ov I

ANBilViA

##

^
ier.mii0ci iámi ta
CcdgaWáSaMcifRígJai;»
p í,WNr« ftWM iwi 9»

ANBIMA

1.

PERIODICIDADE MÍNIMA PARA DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA

CARTEIRA DO FUNDO:

A composição da carteira do Fundo será disponibilizada aos cotistas em até 10
(dez) dias contados do encerramento do mês a que se referirem.

2.

LOCAL, MEIO E FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

RELATIVAS AO FUNDO:

Será disponibilizado aos cotistas;

(a)
informações sobre rentabilidade, composição da carteira, contemplando
nome/classe dos ativos financeiros e percentual em relação ao patrimônio líquido
do Fundo, nas agências do Banco do Brasil e no endereço eletrônico
www.bb.com.br no prazo de até dez dias contados do encerramento do mês a
que se referirem;
(b)
o valor da cota e do patrimônio líquido, diariamente para fundos com
liquidez diária, ou, em periodicidade compatível com a liquidez do fundo para
fundos que não ofereçam liquidez diária, desde que expressamente previsto em
seu regulamento, através de qualquer meio de comunicação permitido pela
legislação em vigor;

(c)
as Demonstrações Contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do
parecer do auditor independente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o
encerramento do exercício social;

(d)
a Demonstração de Desempenho do Fundo nos prazos previstos na
Instrução CVM 555/14, que também se encontra disponível para consulta no
endereço eletrônico www.bb.com.br.

l-i QC

Demais informações obrigatórias serão disponibilizadas nas agências do Banco
do Brasil S.A., mediante solicitação.

Caso a divulgação da carteira do Fundo possa prejudicar a atuação do mesmo,
a critério do Gestor, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a
identificação e quantidade de suas operações e/ou posições, conforme facultado
'g
pela regulamentação em vigor.
* -ífe **

^a

As informações omitidas, conforme parágrafo acima, serão disponibilizadas no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, para fundos da classe "Renda ,ls

05
••

<

Fixa Curto Prazo", "Renda Fixa Referenciado" e "Renda Fixa Simples" e, nos
demais casos, em até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada mês,

podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional, e
com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, até o
prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias).

Será divulgado imediatamente a todos os cotistas, na forma prevista no

regulamento do fundo, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo, de modo
a garantir acesso a todos os cotistas às informações que possam, direta ou
indiretamente, influírem suas decisões quanto à permanência no Fundo.
BB DTVM Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores
Rio de Janeiro

Praça XV,20 / 2® e 3® Andar
Centro-CEP 20O10-010
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Caso o cotista não tenha comunicado ao administrador do Fundo a atualização
de seu endereço, seja para envio de correspondência por carta ou por meio
eletrônico, o administrador fica exonerado do dever de envio das informações
previstas na Instrução CVM 555/14 ou no Regulamento, a partir da última
correspondência que houver sido devolvida por incorreção no endereço
declarado.

3.

LOCAL, MEIO E FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO

COTISTA:

Informações sobre o Fundo podem ser solicitadas nas agências do Banco do
Brasil S.A. ou na sede da BB Gestão de Recursos DTVM S.A..

Esclarecimentos aos cotistas serão prestados por meio da Central de
Atendimento Banco do Brasil S.A., conforme telefones abaixo:
Central de Atendimento BB

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
4004 0001 ou 0800 729 0001

(para serviços transacionais: saldo, extratos, pagamentos, resgates,
transferências, demais transações, informações e dúvidas)
Serviços de Atendimento ao Consumidor - SAC
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

0800 729 0722(para atendimento de: reclamações, cancelamentos, informações
e dúvidas gerais)
+ 55 11 2845 7823(ligações do exterior, inclusive a cobrar)
Deficiente Auditivo ou de Fala

jfO Ui

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

v? z

-L or

0800 729 0088
Ouvidoria BB

Atendimento em dias úteis, das 8h às 18h
0800 729 5678

(reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento - agências,
SAC e demais pontos)

io C

Suporte Técnico
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

í.ii ^

^Q

ilS

0800 729 0200

(orientações técnicas para o uso adequado dos canais de atendimento)

BB DTVM Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores
Rio de Janeiro

Praça XV.20 / 2° e 3° Andar
Centro - CEP 20010-010
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4.

FATORES DE RISCOS INERENTES AO FUNDO EM ORDEM DE

RELEVÂNCIA:

Os ativos que compõem a carteira do Fundo sujeitam-se, em especial, aos
seguintes riscos:

Risco de Crédito - Possibilidade de perda decorrente do não pagamento do
principal e/ou juros por parte do emissor de título privado ou em função da
deterioração da classificação de risco do emissor, ou da capacidade de
pagamento do emissor ou das garantias.
Risco de Concentração - Consiste no risco de perdas decorrentes da pouca
diversificação de emissores dos ativos financeiros componentes da carteira do
Fundo.

Risco de Juros Pós-fixados (CDI, TMS)- Os preços dos ativos podem variar
em virtude dos spreads praticados nos ativos indexados ao CDI ou à TMS.
Risco de Taxa de Juros - Os preços dos ativos financeiros podem sofrer
oscilações de acordo com as taxas de juros praticadas no mercado.

Risco de Conjuntura - Possibilidade de perdas decorrentes de mudanças
verificadas nas condições políticas, culturais, sociais, econômicas ou financeiras
do Brasil ou de outros países.
Risco de Liquidez - O Fundo pode não apresentar a disponibilidade imediata
de recursos para honrar o pagamento de resgates e/ou despesas, sem afetar
suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas na venda de
ativos.

Risco Proveniente do uso de Derivativos - O preço dos derivativos está
sempre vinculado ao de um ativo. Variações no preço, ou na expectativa de
preço futuro deste ativo, podem ocasionar perdas para o Fundo.

Risco Sistêmico - Possibilidade de perdas em virtude de dificuldades
financeiras de uma ou mais instituições que provoquem danos substanciais a
outras, ou ruptura na condução operacional de normalidade do Sistema
Financeiro Nacional - SFN.

Risco Regulatório - A eventual interferência de órgãos reguladores no mercado,
como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM,

podem impactar os preços dos ativos ou os resultados das posições assumidas.
■? o
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DECORRENTE DOS ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PELO FUNDO:

Ao adotar Política de Exercício de Direito de Voto, conforme indicado no
endereço eletrônico www.bb.com.br, a Gestora comparecerá ás assembléias em
que o Fundo seja detentor de ativos financeiros, sempre que identificar tal
necessidade, a fim de resguardar os direitos e interesses dos cotistas.

O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO

DE VOTO EM ASSEMBLÉIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O
PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES
OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA
ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLÉIAS DE DETENTORES
DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.

6.

TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO:

As operações da carteira do Fundo não estão sujeitas á tributação pelo imposto
de renda e lOF.

Os rendimentos auferidos pelo cotista estão dispensados de retenção de
imposto de renda na fonte, conforme legislação aplicável ao investidor.
Alterações

na

legislação fiscal vigente

acarretarão

modificações

nos

procedimentos tributários aplicáveis ao Fundo e aos cotistas.

Não se aplica o disposto nos parágrafos anteriores aos cotistas sujeitos a regras

de tributação especifica, atendida a legislação pertinente.
7.

POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO:

Para gerenciamento dos riscos a que o Fundo se encontra sujeito, a BB Gestão
de Recursos DTVM S.A. observará, na seleção dos FIs, a exigência de que os
métodos abaixo descritos sejam utilizados:

Para o gerenciamento do risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco (Valueat-Risk-VaR), objetivando-se estimara perda potencial máxima dentro de dado
horizonte temporal e determinado intervalo de confiança. Dado que a métrica de
VaR é aplicável somente em condições normais de mercado são realizados
testes de estresse que possibilitam avaliar as carteiras sob condições extremas
de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-se cenários
retrospectivos e/ou prospectivos. As métricas acima são calculadas para todos
os fundos.

No gerenciamento do risco de liquidez, aplicamos metodologia para avaliação
da liquidez de cada ativo do Fundo e da carteira como um todo. Para tanto
utilizamos séries históricas obtidas junto ás instituições públicas e/ou privadas,

que possibilitem a estimação consistente de seus históricos diários de
negociação. No caso do passivo (resgates líquidos) utilizamos a métrica LVaR
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que, semelhante ao VaR, estima uma probabilidade de resgate liquido,
considerando-se um intervalo de tempo, uma série histórica móvel e um intervalo
de confiança. A avaliação do risco de liquidez do ativo e do passivo é efetuada
diariamente, em condições normais e de estresse.

Todo o processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada
obedece a padrões definidos e normatizados, com base numa política única de
gestão de risco de crédito, estabelecida pela Administradora. Com base em
análises próprias das empresas ou emissões e nos ratings emitidos por agências
classificadoras de risco de crédito no país são definidos limites operacionais com
a empresa ou instituição financeira, bem como limites de participação em
emissões.

Como forma de reduzir o risco de liquidez, podem ser mantidas posições em
títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos
públicos federais que são os ativos com maior volume de negociação no
mercado.

A política utilizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. para gerenciar os
riscos a que o Fundo e seus cotistas estão sujeitos, não constitui garantia contra
eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo e/ou pelos
seus cotistas, especialmente em situações anormais de mercado, quando a
referida política de gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida.
8.

AGENCIA

DE

CLASSIFICAÇÃO

RISCO

CREDITO

CONTRATADA PELO FUNDO;

Não há Agência de Classificação de Risco de Crédito contratada pelo Fundo.

9.

APRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR E GESTOR:

Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A - BB DTVM foi criada em 1986,

como subsidiária integral do Banco do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras (Ato
Declaratório n° 1481, de 13/08/90), a BB DTVM alia segurança e experiência aos
mais modernos conceitos de gestão de ativos financeiros do mercado, para
oferecer soluções aos mais diversos segmentos de investidores.
Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de Administração

e Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o
atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de

atividades de gestão e desenvolvimento de produtos.

A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas especializadas
das áreas de investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas.

A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu
funcionamento, pelo controle de todos os prestadores de serviços, pela defesa
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dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos
reguladores.

A BB DTVM dispõe, também, de uma equipe de Conformidade que, entre outras
atribuições, está a de monitorar as operações do Fundo e a sua aderência à
política de investimento estabelecida no regulamento. Possui também uma
equipe responsável pela Gestão de Risco de Mercado a que estão expostos os
ativos financeiros. No entanto, para eliminar conflitos de interesse e aumentar a
transparência para os investidores, estas duas equipes estão subordinadas
diretamente ao Diretor Presidente, não exercendo portanto, influência sobre as
diretrizes de investimento dos fundos.

A BB DTVM possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão,
atribuída pela Moody's América Latina, uma das principais agências
classificadoras de risco do mundo, atestando o alto grau de autonomia na
realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle.
Outro diferencial ê a certificação ISO 9001-08 - Qualidade Total no Processo de
Risco de Crédito, um dos mais renomados títulos internacionais em qualidade
de serviços, produtos e processos. Concedido em 2012, pela Fundação
Vanzolini, qualifica a BB DTVM no processo de diversificação de estratégias e
ativos.

Em 2010, tornou-se signatária do PRI - Princípios para o Investimento
Responsável {Principies for Responsible Investment), iniciativa de investidores
globais com apoio das Nações Unidas, propondo-se a aplicarem seus processos
de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e
de governança corporativa em suas análises e tomadas de decisão de
investimento.

A BB DTVM é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Fundos de Investimento;
Fundos de Investimento - categoria Distribuidor;
Negociação de Instrumentos Financeiros;
Processos da Regulação e Melhores Práticas;
Programa de Certificação Continuada;
Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; e

(q)

Ética.
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RELAÇÃO DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS:
BANCO DO BRASIL S.A.
Custódia

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Controle e Processamento de Ativos

Financeiros
Distribuição

Registro escriturai de cotas e Tesouraria

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ: 00.000.000/0001-91
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ANBIMA

KPMG Auditores Independentes

Auditor Independente

CNPJ: 57.755.217/0001-29

11.

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS:

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da
taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga
diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao
Gestor.

As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão
definidas em contrato especifico, celebrado entre o Administrador e o
Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados
conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

O único Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo
do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

12.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Aplicação inicial

R$ 1.000,00

Aplicações subsequentes

R$0,01

Resgate

R$0,01

Saldo mínimo

R$0,01

<

Horário de Movimentação (Brasília - DF)
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Classificação CVM: Fundo de Renda Fixa
Sub Classe CVM: Referenciado

Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

i|g ?

Descrição Tipo ANBIMA:

Ls o

lã g

Fundos que objetivam buscar retornos em ativos e derivativos de renda fixa, com
duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis,

procurando minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas
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taxas de juros futuros, investindo, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu
patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de
crédito do mercado doméstico ou externo.
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BB Previdenciário Renda

Fixa Referenciado Dl
Longo Prazo Perfil Fundo
de Investimento em Cotas
de Fundos de Investimento
(CNPJII"13.077.-ii8/0001-49)

(Administrado pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários S.A.)
Demonstrações contábeis em
31 de março de 2020
e relatório do auditor indepettdente
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Aos Cotistas e a Administradora

BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Dl Longo Prazo
Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

(Administrado pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Dl Longo
Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento ("Fundo"), que
compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2020 e a
demonstração da evolução do patrimônio liquido para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BB Previdenciário Renda Fixa
Referenciado Dl Longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em
31 de março de 2020,e o desempenho de suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela
Instrução CVM 00555.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Nossas responsabilidades,em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos
independentes em relação ao Fundo,de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código

de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria(PAA)são aqueles que,em nosso julgamento
profissional,foram os mais significativos em nossa auditoria do

■

Assuntos

exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa

auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação

de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,
não exnressamos uma ooinião senarada sühre esses assuntos
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Relatório do auditor independente
sobre as demonsti^açôes contábeis

(Administrado pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.)

Como o assunto foi conduzido em

Porque é um PAA

nossa auditoria

Existência e precificação dos
investimentos

Conforme apresentado no Demonstrativo de
Composição e de Diversificação da Carteira, os

Nossos principais procedimentos de auditoria
consideraram, entre outros:

recursos do Fundo estão investidos em cotas de

fundo de investimento regulado pela ICVM 555.

Realizamos o entendimento dos principais
processos estabelecidos para valorização e

Tendo em vista que o Fundo investe apenas em
fundo administrado pela BB Gestão de Recursos -

existência desse investimento.

Distribuidora de Títulos e Valores

Testamos a existência desse investimento com

Mobiliários S.A., o administrador utiliza

informações internas disponibilizadas pela

informações internas para precificação e
confirmação da existência das aplicações na cota

Administradora. Adicionalmente, realizamos o
confronto,em base de testes, dos valores

do fundo investido.

utilizados para precificação desse investimento
com as informações internas.

Considerando a relevância da carteira de

aplicações em relação ao patrimônio líquido do
Fundo e a conseqüente apuração do valor de sua
cota, a existência e a precificação desse

Obtivemos os relatórios de auditoria sobre as

demonstrações contábeis mais recentes do fundo
investido e, quando considerado apropriado,
também dos fundos investidos por esse fundo.
Com base nessas informações, analisamos se há
modificação no relatório do auditor ou
informação relevante com impacto nas
demonstrações contábeis do Fundo.

investimento foi considerada área de foco em
nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria
proporcionaram evidência apropriada e suficiente
sobre a existência e a valorização desse
investimento do Fundo.

Outros assuntos - auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

O exame das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de março de 2019,
apresentadas para fins de comparação,foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores
independentes, que emitiram relatório de auditoria com data de 14 de junho de 2019,sem ressalvas.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de
investimento regidos pela Instrução CVM 02555 e pelos controles internos que ela determinou como

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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(Administrado pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com

a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente
da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.
Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e

emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e,com base nas evidências de auditoria obtidas,se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade
operacional.
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BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Dl Longo Prazo
Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

(Administrado pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as conseqüências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,superar os beneficios da comunicação para
o interesse público.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020
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BB Previdendário Renda Fixa Referenciado Dl Longo Prazo
Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

Més/Ano: 31 de março de 2020
BB PREVIDENCIÃRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

(Em milhares de reais)

Posição Final
% sobre o
Patrimônio

Quantidade

Aplicações - especificação
Disponibiiidades
Cotas de fundo de investimento:

BB Top Dl Fundo de Investimento Referenciado Dl Longo Prazo

136 724.712,802247

Total do ativo

Valores a pagar:
Taxa de administração
Outros

Total do passivo
Patrimônio liquido
Total do passivo e do patrimônio liquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DÃ CARTEIRA

Exercício findo em: 31 de março de 2020

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM

CNPJ: 30.822.936/0001-69

(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

Patrimônio liquido no início dos exercícios:
Representado por:
1.826.320.466,585 cotas a R$ 2,157306
Representado por:
1.874.319.900,267 cotas a R$ 2,030859
Cotas emitidas nos exercicios;

Representado por:

3.136.363.463,310 cotas

Representado por:

3.803.241.247,328 cotas

Cotas resgatadas nos exercícios:
Representado por:
3.757.365.508,131 cotas
Representado por:
3.851.240.681,009 cotas
Variação no resgate de cotas:
Patrimônio liquido antes do resultado
Composição do resultado dos exercidos
Cotas de fundos:

Valorização a preço de mercado
Demais Receitas:
Receitas Diversas

Demais despesas:

Remuneração da administração
Serviços contratados pelo Fundo
Auditoria e custódia

Publicações e correspondências
Taxa de fiscalização
Despesas diversas

Resultado dos exercidos

Patrimônio liquido no final dos exercidos:

Representado por:
Representado por:

1.205.318.421,764 cotas a R$ 2,261109
1.826.320.466,585 cotas a RS 2,157306

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(7.933.409)
(7.671.399)
(386.473)

(413.028)
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 13.077.418/0001-49

(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo foi constituído em 12 de abril de 2011 e iniciou suas atividades em 28 de abril

do mesmo ano, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de
duração. O Fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas,
através de diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante
aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento.

O Fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social
instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam
eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo
Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPG - Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.

As aplicações realizadas pelos cotistas no Fundo não contam com a garantia da
Administradora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de
Créditos - FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos
recursos do Fundo, o mesmo está sujeito ás oscilações de mercado e pode, inclusive,
ocorrer perda do capital investido.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES ÇÕNTÁBEIS
Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento, regulamentados pela
Instrução n° 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as normas do Plano
Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas pela
CVM.

PRINCIPAL PRÁTICA CONTÁBIL

As aplicações em cotas de fundo de investimento são registradas pelo custo de
aquisição, atualizado diariamente pela variação no valor da cota informado pela
Administradora. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundo de
investimento estão apresentadas na rubrica "Valorização a preço de mercado".
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os ativos que compõem a carteira do Fundo estão, por sua própria natureza, sujeitos a
flutuações de preços/cotações do mercado e aos riscos de crédito e liquidez, o que
pode acarretar perda patrimonial ao Fundo.

Para gerenciar os riscos de mercado e liquidez inerentes a cada fundo, a
Administradora possui em sua estrutura uma Gerência Executiva responsável por estes
riscos. Adotando a política de segregação entre a gestão dos portfólios e a gestão de
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 13.077.418/0001-49

(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

risco, esta Gerência Executiva responde diretamente ao Diretor Presidente da

Administradora. De forma resumida, as responsabilidades desta Gerência, em relação
aos riscos de mercado e liquidez, consistem em:

• Propor políticas e estratégias para o gerenciamento dos riscos de mercado e de
liquidez;

• Desenvolver modelos, processos e instrumentos para identificar, avaliar, monitorar e
controlar os riscos de mercado e de liquidez;
• Assessorar na gestão dos riscos de mercado e liquidez dos Fundos de
Investimento;

• Avaliar a aderência dos modelos de riscos de mercado;

• Promover o alinhamento da empresa à regulamentação e autorregulação referente
à gestão dos riscos de mercado e liquidez de fundos de investimento.
Como principais métricas de risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco - Value et

Risk (VaR) - calculado por meio da metodologia de simulação histórica, com a
finalidade de estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte temporal e
determinado intervalo de confiança. Complementarmente, são elaborados cenários de
estresse, objetivando avaliar a carteira sob condições extremas de mercado, tais como
crises e choques econômicos. Não obstante o cálculo destas métricas para todos os
fundos, em casos particulares são utilizadas também outras métricas visando um
melhor monitoramento deste risco.

A Gestão do Risco de Liquidez visa a manutenção de instrumentos líquidos suficientes
para as necessidades do Fundo. Com essa finalidade, adota rígidos procedimentos de
acompanhamento e utiliza métricas proprietárias para aferir a liquidez dos ativos do
Fundo, do potencial de necessidade de liquidez e da concentração do Fundo, inclusive
em relação a situações de estresse.
Os métodos utilizados para gerenciar os riscos aos quais o Fundo se encontra sujeito
não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser
incorridas pelo Fundo.

Desde o início de janeiro de 2020, o surto de coronavírus, que é uma situação em
rápida evolução, impactou adversamente as atividades econômicas globais. O rápido
desenvolvimento e fluidez dessa situação impedem qualquer previsão como seu
impacto final. Este evento pode ter um impacto adverso continuo nas condições
econômicas e de mercado e desencadear um período de desaceleração econômica

global e aumento na volatilidade nos mercados financeiros e de capitais, o que poderia
trazer reflexos na precificação subsequente da carteira do Fundo, cuja a quota vem
sendo divulgada diariamente ao mercado. A Administradora está monitorando os
desenvolvimentos relacionados ao coronavírus e coordenando sua resposta
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(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

operacional com base nos planos de continuidade de negócios existentes e nas
orientações de organizações globais de saúde, governos relevantes e melhores
práticas gerais de resposta a pandemia.

ANALISE DE SENSIBILIDADE

Data de Referência

31/03/2020

Patrimônio Líquido

2.725.357

VaR

-0,0056%

Metodologia;
O VaR (Value at Risk (VaR) por Simulação Histórica assume a hipótese de que o
comportamento retrospectivo dos retornos observados (históricos) dos fatores de risco
constitui-se em informação relevante para a mensuração dos riscos de mercado. Logo,
este método utiliza os eventos registrados na série histórica, os quais são denominados
cenários retrospectivos, com a finalidade de estimar a perda potencial máxima dentro
de dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança.
a)
b)
c)

Horizonte Temporal: 1 dia útil;
Intervalo de Confiança: 95,00%;
Série Histórica: 150 observações

A metodologia de VaR por Simulação Histórica é bastante utilizada pelos agentes
financeiros na apuração do risco de mercado de suas operações, fato motivado, entre
outros aspectos, por se constituir em técnica bastante intuitiva e simples, amplamente
citada na literatura de Finanças e de Gestão de Riscos e que utiliza dados históricos
disponíveis ao público em geral.

Adiciona-se que o VaR por Simulação Histórica proporciona condições para mitigação
do risco de modelagem, haja vista que a utilização da distribuição empírica de retornos
dispensa a assunção da hipótese de normalidade para a série temporal de retornos,
comumente assumida por outros métodos tais como o VaR Delta-Normal, também
conhecido por VaR Paramétrico.

REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA
A taxa de administração é calculada e apropriada sobre o patrimônio líquido diário, á
razão de 0,20% ao ano e paga diariamente. O percentual anteriormente citado inclui a
taxa de administração efetiva e a remuneração pela prestação dos serviços
contratados pelo Fundo relacionados em Nota Explicativa n° 7, itens I a III.
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 13.077.418/0001-49

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 13.077.418/0001-49

(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

Para atendimento às normas previstas no COFI, a taxa de administração cobrada ao
Fundo durante o exercício findo em 31 de março de 2020, no montante de R$ 6.399
(2019: R$ 9.392), está registrada nas rubricas "Remuneração da Administração":
R$ 2.108 (2019: R$ 3.095) e "Serviços contratados pelo Fundo": R$ 4.291 (2019:
R$ 6.297).

No exercício findo em 31 de março de 2020, a taxa de administração cobrada ao Fundo
representava 0,20% (2019: 0,20%) do patrimônio líquido médio do exercício.

O Fundo pode aplicar em fundos de investimento que paguem taxa de administração,
porém a soma dos percentuais das taxas dos fundos investidos e do Fundo deve ficar
limitada a 0,30% ao ano do patrimônio líquido.

RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
I.

Gestão: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(BB DTVM)
II.

Controle e processamento de ativos financeiros: Banco do Brasil S.A.

III.

Distribuição/registro escriturai das cotas/tesouraria: Banco do Brasil S.A.

IV.

Custódia de títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros: Banco do
Brasil S.A.

EMISSÕES E RESGATES DE COTAS
A - EMISSÕES
São efetuadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no dia da efetiva
disponibilidade dos recursos.
B- RESGATES

São realizados pelo valor da cota de fechamento do dia da solicitação do resgate,
devendo ser efetivado neste mesmo dia. É vedada a cessão ou transferência de cotas,
exceto por decisão judicial ou arbitrai, operações de cessão fiduciária, execução de
garantia, sucessão universal, dissolução de sociedade conjugai ou união estável por
via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens e, transferência
de administração ou portabilidade de planos de previdência.
No caso de fechamento dos mercados ou em casos excepcionais de iliquidez dos

ativos financeiros componentes da carteira do Fundo, inclusive em decorrência de

pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 13.077.418/0001-49

(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

alteração do tratamento tributário do Fundo ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo
destes últimos, a Administradora poderá declarar o fechamento do Fundo para
realização de resgates, devendo comunicar o fato à CVM e, caso esse permaneça
fechado por período superior a 5 dias consecutivos, será obrigatória a convocação de
Assembléia Geral, no prazo máximo de 1 dia útil, para deliberar, no prazo de até 15
dias, sobre as seguintes possibilidades: (i) substituição da Administradora, da Gestora
ou de ambas; (ii) reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgates;
(iii) possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; (iv) cisão do Fundo; e
(v) liquidação do Fundo.

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
Os ganhos e as perdas são incorporados à posição dos cotistas diariamente.

TRIBUTAÇÃO
a - Imposto de renda

Os cotistas do Fundo são entidades de previdência complementar dispensadas da
retenção na fonte e do pagamento separado do imposto sobre os rendimentos e
ganhos auferidos a partir de 1° de janeiro de 2005, conforme previsto no artigo 5° da
Lei n° 11.053/04.

b - Imposto sobre Operações Financeiras - lOF

O Fundo possui liquidez diária, e o rendimento das cotas resgatadas em período
inferior a 30 dias sofre incidência de lOF. De acordo com o Decreto Federal n° 6.306/07

e alterações posteriores, o lOF será cobrado à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do
resgate, limitado ao rendimento da operação, de acordo com uma tabela regressiva
(96% a 3%), atê o 29° dia de aplicação.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
A Administradora disponibiliza os documentos e as informações do Fundo aos cotistas,
preferencialmente por meio eletrônico, de acordo com a Instrução n° 555/14 e
alterações posteriores.

O extrato, disponibilizado mensalmente aos cotistas, estará disponível nos canais de
autoatendimento BB na Internet (www.bb.com.br). Os cotistas também poderão solicitar
esse documento em sua agência de relacionamento.
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO

DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ No. 13.077.418/0001-49

(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

RENTABILIDADE DO FUNDO

O patrimônio líquido médio, o valor da cota e a rentabilidade proporcionada pelo Fundo,
no encerramento dos últimos dois exercícios, são demonstrados como se segue:

Exercícios findos em

Patrimônio

Valor da

líquido médio

cota (R$)
2,261109
2,157306

31/03/2020

3.174.324

31/03/2019

4.733.507

Rentabilidade

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

CUSTÓDIA DOS TÍTULOS EM CARTEIRA
O Banco do Brasil S.A. é responsável pela distribuição, pelo registro escriturai de cotas
e pela tesouraria do Fundo.
As cotas dos fundos de investimento investidos são escriturais e seu controle é mantido

pelo Banco do Brasil S.A.
DEMANDAS JUDICIAIS

Não houve, contra ou a favor do Fundo, litígios, ações trabalhistas e quaisquer outros

processos, bem como qualquer outro fato que possa ser considerado como
contingência nas esferas judicial e/ou administrativa.

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIÕNADAS
Em 31 de março de 2020, os montantes de investimentos em fundo da mesma
Administradora, disponibilidades e valor a pagar de taxa de administração, registrados
no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira, totalizam
R$ 2.725.403, R$ 1 e R$ 21, respectivamente.

No exercício, as transações com partes relacionadas que afetaram o resultado são as

seguintes: i) despesa de taxa de administração, conforme divulgado na Nota
Explicativa n° 5; e ii) resultado gerado por cotas de fundos de investimento da mesma
Administradora, no montante de R$ 160.554, o qual se encontra registrado na rubrica
"Valorização a preço de mercado" da Demonstração das Evoluções do Patrimônio
Liquido.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A Administradora, no exercício, não contratou serviços da PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes relacionados ao Fundo, além dos serviços de auditoria
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BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO

CNPJ No. 13.077.418/0001-49

(Administrado pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Titulos e

Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do
auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o
auditor não deve audítar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu
cliente ou promover os seus interesses.

Marconi José Queiroga Maciel
Gerente Executivo

Carlos Alberto Frias
Contador
CRC RJ-115.220/O-5

BB GesUo de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar - Centro - Rio de Janeiro(RJ)20010-010

Av. Paulista. 2300 - 4® andar • Cj. 42 - Cerqueira César - Sâo Paulo(SP)01310-300

Tel:(21) 3808-7550 Fax 3808-7600

Tel: 2149-4300 Fax:(11)2149-4310

e-mail: bbdtvm@bb com.br

e-mail: bbdtvmsp@bb.com.br

Central de Atendimento BB

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001

Central de Atendimento ao Cotísta: 0800 729 3886

Oemais localidades: 0800 729 0001

Ouvidoria: 0800 729 5678

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

SAC: 0800 729 0722

jlnslituto de S

j;

Internet: www.bb com.t>r

.ir.» Municipúi-!Si3M|

AÜTENTilíumlÍB na'NTBRNETi

DATA;_
Ass.;
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BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data: 31 de março de 2020

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE
CNPJ: 13.077.418/0001-49

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Administradora: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e
CNPJ: 30.822.936/0001-69

Valores Mobiliários S.A. - BB DTVM

RENTABILIDADE(%)
FUNDO

VALOR DA COTA
MENSAL

ACUMULADA

0,51

0,51

31/05/2019

28/06/2019
31/07/2019

2,201726

30/08/2019

2.212577

30/09/2019

2,222547

31/10/2019

2,232278

29/11/2019

2,239906

31/12/2019

2,247832

31/01/2020

2,255696

28/02/2020

2,261856

31/03/2020

Informações Complementares(em RS mill:

Data de inicio do funcionamento do Fundo: 28 de abril de 2011

Patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12(doze) meses ou desde a sua constituição,se mais recente:

12/2019
2.684 962

Taxa de administração paga pelo Fundo durante o exercido:

R$ 6.399

O Fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos peia União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam
eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC - Entidades
Fectiadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.

As aplicações realizadas pelos cotistas no Fundo não contam com a garantia da Administradora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento desses recursos, o Fundo está sujeito ás oscilações de mercado e pode, inclusive, ocorrer perda do
capital investido.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

Instituto de Ç

'-lor Munidpól-IS3íVi[

QOfCiDmo C.IJTPMTiriUMjiç M& iKJTFRNSTj
r.ATA: ÓAfôk (

/â^-cd :
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INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES(NÃO AUDITADO)

CNPJ:

13.077.418/0001-49

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE
Nome:

INVESTIMENTO EM COTAS DE Fl

Mês de Referência:

02/2021 v

1. Número de clientes do Fundo no úitimo dia útii do mês de referência, por tipo de cliente:
a) Pessoa física private banking

O

b) Pessoa física varejo

O

c) Pessoa Jurídica não-financeira pr/Vafe

18

d) Pessoa jurídica não-financeira varejo

257

e) Banco comercial

O

f) Corretora ou distribuidora

O

g) Outras pessoas jurídicas financeiras

O

h) Investidores não residentes

O

i)

1

Entidade aberta de previdência complementar

j) Entidade fechada de previdência complementar
I) Regime próprio de previdência dos servidores públicos
m) Sociedade seguradora ou resseguradora

32
264
O

n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil

O

0) Fundos e clubes de Investimento

O

p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
q) Outros tipos de cotistas não relacionados

O
O

2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de
cliente cotista:

a) Pessoa física private banking
b) Pessoa física varejo
c) Pessoa jurídica não-financeira pr/Vafe ôan/r/n^

0%
0%
10,3%

d) Pessoa jurídica não-financeira varejo

22,6%

e) Banco comercial

0%

f) Corretora ou distribuidora
g) Outras pessoas jurídicas financeiras

0%
0%

h) Investidores não residentes
1) Entidade aberta de previdência complementar

0%
0,6%
0,6%

j) Entidade fechada de previdência complementar
I) Regime próprio de previdência dos servidores públicos;
m) Sociedade seguradora ou resseguradora

3,0%
3,0%
63,5%
63,5%
0%

n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil

0%

jf
jgs

p) Fundos e clubes de Investimento

0%

[£ jji o

p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
q) Outros tipos de cotistas não relacionados

0%
0%

ís

|co

í||
r|
i
í?;
<

ao
Sg
ui ^

Iè; ol
l-S"

3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas

^
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Consulta de Perfil Mensal

assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido
não houve assembléia

4. Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as
razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.
não houve assembléia

7. Prazo médio da carteira de títulos do fundo(em meses(30 dias)e calculado de acordo com a

metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês
de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo?(em meses(30 dias)e calculado de
acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo
médio da carteira de títulos do fundo?(em meses(30 dias) e calculado de acordo com a metodologia
regulamentada pela RFB
Não Informado

8. Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.
Não Informado

9. Total de recursos(em US$)enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos
de compra de US$ liquidados no mês.
0,00

10. Total de recursos(em US$)ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de
venda de US$ liquidados no mês.

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo,
em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma
dos nocionais em módulo)..
Fator de Risco

Long

Ibovespa

Não Informado

Não Informado

Juros-Pré

Não Informado

Não Informado

Cupom Cambiai

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Outros

19. Total dos ativos(em % do PL)em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada
é aquele do artigo 86,§ 1 °, incs. 11 e III, da Instrução CVM n° 409, de 2004.
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o

CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total
aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos
emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais
representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86,§ 1°, incs. II e III, da Instrução CVM n°
409, de 2004.
Comitente (CPF/CNPJ):

Parte relacionada

% PL numérico com uma casa

(S/N)

decimal

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado(em % do PL)em estoque.
0,00

1 oATAt."<)

N.lar JoJj^
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realizadas no período.

N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo
quando da última cobrança de performance efetuada.
Não Informado

Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos,juros sobre capital próprio ou outros
rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido
distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R$).
0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.
Não há.

Fale com a CVM

instituto de Oeguridao

"dor Miinidpdl-iSSM
CnKirioMo AUTENTiuiuaDE NA INTERNET
PATA:

I

/
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( 22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de
performance quando o valor da cota do fundo for Inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança
efetuada, na forma do disposto no § 2° do art. 62 da Instrução CVM n° 409, de 2004,

ee'XWERCtAL 17 LP Fic DE Fl RF

Penda Fi<a

CU 6*:7 í'>.vi;tKX!l V<J

n 3»^ f^iT.g.i f i»i - 3rl 7" IV."/!'

/"Cl

BB INSTfTUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

123

Rerxls Fbia

02 296928A»01-90

Fl de Rende Fbia - Ari 7*. IV. *a*

CO!

703.765 060,77

9.158725045

BB Píeviil HF CféJ Pn IPCA llt

eoj

Renda Fio

14 091 6J5/00fJI-91

Fl lOOlHiiulos TN -Art 7M. b

• r.

.

■ •••

IPCA

620 3i94,Vv,86

23ia277096

BB Pnvid RF Ti Pid> VII F|

1002

Renda FM

19 ^.30&0001-06

FM00% tíhik» TN•An. 7*. 1. b

IMA-B

240.033 347.88

1.844229704

BB PrevxjRf ruPubXl F|

1127

Rerxla Fixa

24 117 278/000101

Fl lOOU titules TN-Art T. l. b

IDkA IPÇA 5 Anos

199 020626.26

1.735457278

BBPivvid RFTiPuUXFI

I0B9

Renda Fm

20.734.93170001-20

Fl 100% tiluloa TN - Ari 7*. í, b

IPCA

422.73120691

1.95I7S2359

BB PfevKjRFTPiPCAlFI

282

Renda Fio

19 303 7ÍO/0001-46

Artigo 7*. Inciso i. V

IPCA

506 870 926.97

2444929933

BB Pttvid RF TP IPCA N Fl

575

Renda FM

19 303 79470001-90

ArtigeT*. Inciso I.V

tPCA

80 Pfevitl RF Tp IPCA III Fl

S37

Rertda Fixa

19 303 79S/0001-36

Afligo 7'. Inwso 1 V

IPCA

571 461 05556

27.07473079

BB PravU RF TP IPCA fV Fl

713

ArtiBO 7*. focreo t. V

IPCA

Rente Fm

19 515.01570001-10

«N/D

459 51726327

2306863162

BB PtevKl RF Tp IPCA V Fl

716

Rerxta Fixa

ISSISOIS/OQOt-éS

Aflgo T. Irrctío 1 V

IPCA

84 256 061,30

2.?785430aS

BB Prawid RF TP H>CA VI Fl

717

RmdaFM

19^30670001-50

TUirgo 7*, incÍM) i. V

IPCA

266981 71522

2,361333788

IPCA

349 527 75964

:• 458772383

2.116915529

BS ?T%va TP IPCA

243

Renda Fixa

1S4e6 093'0001-63

Artigo

BB PREVIOENCíARIO RENDA FDCA FLUfO FIC DE Fl

780

Renda Fm

13077.41570001-05

Fl de Renda Faa - Ari 7*. B7.*a*

CDI

24SÔ270186.78

80 PREVIDENCIAPIO RENDA FIXA IDKA:' TÍTULOS PÚBLICOS Fl

779

Renda FM

13 322 20570001-35

Fl10ü%tilijií»TN-Art T. l.-b"

IDKA IPCA 2 Anos

6 / 20 364 653 89

2.6«)51955

BB PREVIOENCÃRiO RENDA FIXA BilA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO fl

82S

Renda Fua

14964.24070001-10

Fl 100%tíuloaTN-Aft7*.t.-tr

ftM

540 X7 422.01

22609312IW

IMA-B 5

5 161 165 629.74

BB PREVIOENCÍARIO PENDA FIXA IMA-8 S LONGO PRATO FIC DE Fl

Incisa I. ti

76

Renda Fixa

03 543 447/0001-03

Fl lOOKi lltutos TN • Art 7», 1.'V

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA BMA-B Fl

144

Renda Fua

07 661554/0001-22

Fl Renda FM - Art 7*. fV.

IMA-B

1.338 328 558.40

5.662520379

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-6 TÍTULOS PÚBLICOS Fl

192

Renda Fna

07 442 078/C'C01-05

Fl 100'* títulos TN-Art 7*,l,-b-

IMA-B

7633 267 120.04

6.385489504

BB PREVIOENC iArio RENDA FIXA MA-BS* TÍTULOS PÚBLICOS Fl

20.53826557

778

Renda FM

13.327 34070001-73

Fl 100* ttuloe TN - Ari 7*. 1. V

IMA-B 5*

t.462 884.67628

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PU6UCOS Fl

172

Renda Fna

07 111 36470001-69

Fl 100*títulosTN-Art 7».l.-tr

IRF-M

8603 004 981.39

6.026231W'3

BB PREVIDENCIARIO RENDA FDCA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIO DE Fl

727

Renda FM

11 328.882/0001-35

Fl 100*ttutoaTN-Art 7*.l.-tr

IRF-M1

8878663 822.11

2726097516

l-MO

Renda Foo

BBPREViOENClÁRIO RENDA FIXA IRF-MI* TÍTULOS PÚBLICOS Fl

3.4«579787

32 161 82670001-29

Fl 100* títutos TN - Art. 7». l, "b"

IRF-M t V

299.«4 027.92

1.157513887

BB PRE VIDENCIARIO REliDA FIXA PERFIL FiC OE Fl

7S1

Randa FM

13077 41470001-48

Fl de Rerida Fua• Ari 7* IV."tT

cot

2967 792.040.55

2.307TB8159

B6 PREVIDENCIARIO RF ALOCAçAOATIVA FIC OE Fl
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL

1156

Renda Fuor

25 078 994/0001-90

FMOO*t4ukK TN-Art 7', l.-b■

IMA-Q£RAL«k-C

9 434 126 715.63

1.505S26895-

1666

Renda fM

35.292 58870001-69

R da Renda FM • TVt 7*. IV. Y

802

Rerxia Fua

14 091 64ÍV0Ü01-91

Fl Renda Fna "Crédto Privado* • Art 7*. VII, "b*

08 PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IFCA III Fl
BBAçAMAIocacAoETF

160

Renda Vanavel

06.251 55470001-48

BBAçòkBB

647

Renda Vanável

09 134 614/0001-30

BB AÇÕES 88 SEGURIDADE FIA

679

Renda Variável

17.593 93470001-67

BB Açòes Bo««a Americana

1.061700203

633 315436.86

2,339:-n096

IBX-50

176517.067,92

6.075159261

R4A-GERAL ex-C

316 341 031.19

1 767951928

91.15569523

2232303751

E TF • Oacnas msoet da Açdaa • Ali 8*. 1, b

ÍF1 100% lilulas TN - Art. 70 I, b
Fl TLçòae Livre - Art 6*. II. "a"
Artigo e*. inciso 11, "a"

1696

Renda Vanável

BB AÇÕES CiELO Fl

710

Renda Variável

10 869 628^001-61

Fl Agôea Livre - TUt 6*. II. "a*

BB Açòee CorKtiuçao Civ<

675

Ren^ Vanável

09 648 05070001-54

Artigo 6*. Inciso II. 'a'

BB AÇÕES CONSUMO FIC DE Fl

643

36 178 569/0001-99

2927279.710.11

563 287 578.02

1 31«i78456

21 907.134.16

0.726932074

307 817 589.56

1 243096364

Renda Variável

06 973.94270001-66

Fi A0aa Livre - Art 8*. II. *a*

tCON

339766 23127

BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC DE Fl

147

Renda Vanavei

05 100 191'000l-e7

Fl Ações Livre - Art 8*. II. "a"

IBOVESPA

942 945 774 49

16 65411274

BB AçBea DNidendos MHdcapc

615

Renda Variável

14.2I3.»1/OOD1-I4

Artigo 8*. Inctio II. 'a*

129 438.505.35

2157888992

27

Renda VariBvel

02 020 520/0001 -56

Fl Ações LoTe - Art 8®. II. "a"

lEE

435 784 404.65

15 03.u8é0

146

Renda Vanável

05 100213/0001-09

FIAç6eeLívfe-Art.8».ll,-a-

IBOVESPA

153782-387.07

1212977708

1081

Renda Varável

22 632 23770001-28

Alt 9*-A. 111

752 514 1 78.74

2.31066341?

9

Renda Vaiiévei

00622059/0001-65

Fl Açdas (miramo da 50 açòas) • Ali 8*. H. V

IBOVESPA

180761 136.31

8.4615«963

BBACÔES ENERGIA Fl

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC OE Fl
BE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇõES • BDR NÍVEL I

BB AÇÕES IBOVÊSPA ATIVO FIC OE Fl

BB AÇÕES I0OVESPA INDEXADO FIC DE Fl

Renda Vanável

7? 899 759/00)1-21

Fi Ações (mmimo de 50 ações) - Tkrt 8*. 1. "a"

IBOVESPA

35 325 158.68

»9

Renda Vanaval

09.005 82370001-84

Artigos*. Inciso 1,*'

IBON^SPA

263.563279.76

1.404105996

6

Renda Variável

?o847 iea'oooi-02

fi Ações (mmimo de 50 ações) - Art 8*. 1, 'a'

IBiX

ise 77Ç 070.5?

10.47305526

4

BB AçSm itovaapa Mrado I

BB AÇÕES iBlX INDEXADO FIC DE Fl
BS AfSM IBrX Meado I

641

BB AÇÕES INFRAÊSTPUTURA FIC DE Fl

3.175428307

Renda Varttvel

09.004 36470001-14

TUtigo 8*. Ineisol.V

I6X

56601 482.71

0 95ei:!?o

1.7^2227448

741

RerxÊ VanávH

11 329 9(M/0001-67

Fl Ações Ln-re • Art 8*. 11 "a"

137 710561.28

1 12029890?

1057

Renda Vanável

21.752 81770001-33

Mço SA, bicM 11. 'a'

193.962.776.39

2519777473

BB AçAasNordeaGiobaiCImite

1309

l^ndáVatdvel

2S 576.93670001-13

ArtigoO*.!»^!!.^

416.428.505.77

2430052354

eBAçoe«Aloc£TF£

1310

Renda Variável

28 578.897/00154

8N7D

«N/D

55

Renda Varevei

03 920413-OOOi-e;

Fl Ações iMe-Art 8*. II. "a"

372 647 853.05

5166678000

1395

Randa Variável

30S18.55470C01-46

Aitrgo 6*. Indao 11. 'H

2695^11825

1.063122000

701 089 974 79

2417644527

BB NORDEA INVESTIMENrO NO EXTERIOR Fl MULTIMERCADO

BB AÇÕES PÊTROBRA3 Fl
BB AçSea Petrobraa i

IBOVESPA

.AregoP*. foMoILV

BB Ac4e5 Quanitaovo

149

Renda Vanavei

07 662 792/0001-14

Aflige e*. inciso ü. 'a'

86 AçSaa Retorno Total

640

Renda Variável

09 005.605/0001-00

Fl Açõee Lrvre • Art. 8*. II."a"

IBOVESPA

1.348241 759.13

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC DE Fl

644

RencN Vatiavel

06 973 948/0001-35

Fl Ações Ltvie - TLrt 8*. II, "a"

IBOVESPA

248 659 537.92

3 025728518

BB Açdn Sidenaga

648

Renda Variável

08 973 95170001-66

FIAçõesLivíe-Art. 8°. II.~B-

IBOVESPA

257186906.15

1.379604799

Fl Ações Livie - Art 8*. II, "a"

SMLL

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE Fl

1.334883719

502 242 696 36

9.603512384

Art tr-A. III

872025.455,80

4.192427000

Fl Ações Livie - Art 8*. II, "a"

1 228 980 038.73

3.90656674

29 256.29470001-38

FIAçõeaUvra-AilS*.)!. V

1081 575-624,12

Renda Vsiave)

21 4706-I4/0ÜÜ1-13

Artigo 9*A Inciso III

Renda Variável

13 079.63470001-23

Artigo 8*. Incao IR

Renda Vanavei

17 413 636/0001-66

Afigo 9*. Inciso II. 'a'

168

Renda Variável

06.015.36670001-00

Art«o8*.tnciaoiH

B8 MM Macro

153

Renda Vanável

05 962 491/0001-75

AitgoS*. IncMill

146

Renda Vanavei

05 100 221/0001-55

BB ACOES TECNOLOGiA BOR NIVEl I FUNDO DE INVESTIMENTO

25

Renrla Vanável 01 576.474/0001-86

BB AÇÕES VALE Fl

155

Renda Vanavei

04 861 G92/0001-40

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIOENGARIO

1323

Renda Variável

se fUNDÕ DE INVESTIMENTO EM AÇÔES-BW NÍVEL I

1046

BBMMDinimcs

768

Be MM GLOBAL SELECT EOUIT» lE

964

BB MM JuroaeMoedn

CO!

BB MM ScBredai biv Eiderior

966

Renda Vviavel

17.431 81670001-72

Artigo 9*. focho >1, 'a'

B8 PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÁO FIC DE Fl
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA fI

971

Renda Vanável

18 270 783/0001-99

Fl Ações Lrvre - Art 8*. 11. "a"

661

Renda Vanavei

10.418 33670001-86

BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCA<yiO

1656

Renda Vanável

35 292 597/0001-70

BB PREVID&tClÁRIO MULTMERCADO Fl LP

683

Renda Vwiavai

10.418 36270001-60

Fl MuRaneicadi-aberto-Ait 6®. IR

fl

1.4251TO674

907 562 932 41

4845346488

1 440.325 983.48

2.430970856

1 615013967 79

5.I4I283:-41

CDI

2860248780.77

3.704411951

CDI

2 200 496659.58

3.593429329

880.606.754.09

4.909^0099

IBOVESPA

4X 33:-668. W

1.0834025*8

Fl Ações (minimo de 50 açõw) - Art 8*. I. Y

IGC

1.143330.805.79

2.957005152

Fl Muílmercado - aberto - Art 8*. iH

CDI

99 369 731 38

1.032696152

COI

404.264 423.73

2925423176

If

-•■1.1

Pendi f-i.e

1' .Vi'v

14ufi-7 ,-f,'.'//-..J

2463-/:^^•

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA 1 Fl

282

Panda FM

1ô303793rt»01-46

F1100*filuk»TN-Art 7*,l,-br

IPCA*«

506 870 92657

2.44«29933

BB FREVIDENC1ARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA ii Fl

575

Renda Fixa

19 303.794/0001-90

Fl 100* títulos TN - Art 7*. 1. "b"

IDKA

»N/D

#N/D

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RI Fl

587

Renda Fm

19 303 795AXD1-35

FM00*ttuloe TN-Art 7».l,-b-

!PCA-»6

571.461 05556

2.303473079

0B i kl- '.Il.l-r/'' -•-k!-' kF NP A klk.A r;/' 11

F. 'F; i

• jfi.A M

■ '/»/: .-)/

Iii,,!.-:,?, UJ

An

1 -iv

PB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUE-LiCOS IPCA IV Fl

713

ReiWa Fixa

19515016/0001-10

Fl 100* títulos TN - Art. 7*. 1, "b-

!PCA*Ç

456 51? 263.27

2 3136863152

BB PREVIDENCURIO PENDA FIXA TiTULõS PÚBUCOS IPCA V Fl

718

Renda FM

19.5I501670001-8S

Fl 100* ttuloa TN - Art 7*. 1. "f

IPCA *8

84 256061.30

2.378543065

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TfTUlOS PÚBLICOS IPCA V! Fl

717

Renda Ftxa

19 52.3 306/0001-50

Fi 100* WutosTN -Art 7M.-b-

IMA

286 951 715.22

2 361313785

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX Fl

1040

Randa FM

20 734 937/0001-06

FM 00* ttuloa TN - Art 7*. 1. Tf

IDKA

«N^

BB PREViOENCiA.RiO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLK OS VH Fl

1002

Renda Frxa

19 523 3O5/0O0I-O6

Fl 100* lauios TN • Art. 7'. 1 -ti"

IMA

240 033 347.68

1.844229704

BB Pf^VIDENCIÁRIO REFOA FIXA TíTLR.OS PÚBLICOS X Fl

1039

Ftenda FM

20 734.93170001-20

n 100*ttoiloa TN-Art 7*. L V

MA

422731006,91

1.951752359

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII Fl

1150

Renda Fna

25 069 955/000126

Fl tOO* títulos TN - Art. T. I. "b"

IDkA

»N/0

BB RPPS RF CRÉDtTOPRIVAOO IPCA li Fl

800

Renda Fm

14 091.647/0001-80

R Randa FM 'Crédlo PiNado* • Art 7*. VIL V

«NiD

•N/D

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI Fl

1127

Renda Fixa

.-4 117 278/0001-01

Fl 100* títulos TN - Ari 7®. 1. "b"

IDKA

199 020 <526 26

1.736-457276

BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE Fl

«175

Rende Variável

09S48.05(V0001-S4

Fl Açõa» Livre • Ait 8*. II. Y

IMOB

307.817.589.56

1.243098884

BB AÇÕES PIRE FIC DEFI

876

Renda VMiavel

17 116 227/0001-08

Fl Ações Lrvie - Art 8*. II. "a"

BB AÇÕES SIDERURGIA FIC DE Fl

645

Renda Variável

08 97395170001-59

FIAçòaeLivre-ArL8*. 11.Y

•N/D

aNiD

SMLL

•N/D

•N'D

IBOVESPA

25715690615

1.379604799

i! Deàoi Abtrtos CVM (http J/doàoi.cvm qov.br/datas«t/fi-éoc-tnl^àiono}

•As rfomeçâos do Fundo BB RECEBiVElS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTWENTO IMOBILIÁRIO • Fll estarSo «isponlweií mensaínante no sie de CVM. a partt de dia 15, conforme trk abaixe
CVM > Central de Sistemas > Consulta Fundo»

Ouvidona BB

SAC

0800 729 5K78

O8OÔ?2!j0~22

de Ceguridac!
"dor MunicipàMSSM
QOwrioMr^ AUTENTÍCIUAOE ha INThRNcT

DATA.;_:^_/_jO^/,
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instituição financeira BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A

0*>M*CAPr3 -

PREFEITURA MUNICIPM.

PE CAMAÇARI

ANALISE DE FUNDO DO BANCO DO BRASIL^

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A-CNPJ;
30.822.936/0001-69

1. INTRODUÇÃO
A instituição financeira enviou documentação pertinente no dia 29.03.2021, no ensejo
de credenciar o seguinte fundo de investimento: BB Previdenciário Renda Fixa

Referenciado Dl Longo Prazo Perfil FIO. Segundo o portal do banco, é um fundo de
investimento em cotas de fundo de investimento de renda fixa destinado a receber

recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes
Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras
e Investidores Institucionais.

2. DO FUNDO DE INVESTIMENTO

De CNPJ n° 13.077.418/0001-49, de artigo 7°, IV, a da resolução n° 3922/10,
conforme CADPREV, possui a seguinte composição da carteira:

Tabela 1 - Composição da carteira

ítulos Públicos Federais

52,00 % do patnmônio liquido

epósitos a prazo e outros titulos de instituições financeiras

25,00 % do patrimônio liquido

perações Compromissadas lastreadas em titulos públicos Federais

14,00 % do patnmônio líquido

itulos de Crédito Privado

9,00 % do patrimônio liquido

utras Aplicações

0.00 % do patnmônio liquido

Fonte: BB. Lâmina de informações essenciais.

^ Esta análise é da autoria de Diego Silva de Souza, matrícula 110021, analista de seguro social —
economia, sob inteira responsabilidade do autor, independente da opinião geral do comitê de investimentos
competente.
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Em que seu PL de R$ 2.967.792.040,56 está distribuído em metade de títulos públicos
federais. A outra metade se distribui em: depósitos a prazo, operações compromissadas e
crédito privado, este em sua menor parte. Pede-se observar a rentabilidade do fundo:

Quadro 1 - Rentabilidade do fundo

Rentabilidade

(liqukJa de despesas, mas

percentual do CDI252

D®sempent,o do fundo como % do CDI252

de impostos)
-0,0331 %

0,3384 %

-9,7715 %

0,2582 %

0,2849 %

90,6225 %

0,2558 %

0,2358 %

108,4628 %

0,2600 %

0,2123 %

122,4644 %

0,2360 %

0,1943 %

121,4620 %

Agosto

0,1812 %

0,1599 %

113,3317 %

Setembro

0,0240 %

0,1570 %

15,3029 %

Outubro

0,1594%

0,1570 %

101,5348%

Novembro

0,1579%

0,1495 %

105,6274 %

Dezembro

0,2516%

0,1645 %

152,9953 %

Janeiro

0,1651 %

0,1495 %

110,4666 %

Fevereiro

0,0953%

0,1345 %

70,8607 %

12 meses

2,0297 %

2,3626 %

85,9109%

Fonte: BB. Lâmina de Informações essenciais.

Observe que houve alguns meses que o fundo oscilou bastante em relação ao seu
benchmark. Seus 12 meses performaram 85%. Uma diferença em relação ao seu próprio
benchmark de 15%. Segundo o item 5.4.2, alínea B da política de investimentos do

instituto, os fundos enquadrados neste artigo têm que mostrar uma performance igual ou

superior a 100% do seu próprio benchmark, para recebimento de aplicações. Caso
contrário, se seu desempenho for inferior por seis meses consecutivos ao seu próprio
índice de referência.

Considerando que há uma ressalva neste mesmo item que possibilita a recomendação

diversa pelo comitê de investimentos; considerando que o fundo apresenta baixo risco;
considerando que a finalidade do investimento não é performance e sim, proteção da
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carteira e; considerando que a gestora é líder do ranking ANBIMA no segmento gestores,
o fundo está qualificado para receber recursos.

3. REFERÊNCIAS

ANBIMA.

Ranking

de

Gestores.

Disponível

em:

<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/gestores.htm>.
Acesso em 30 de março de 2021.

BRASIL Banco Central. Resolução n® 3.922, de 25 de novembro de 2010. Disponível
em:

<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/No
rmativos/Attachments/49510/Res_3922_v4_L.pdf>. Acesso em: 30 de março de 2021.

BANCO Do Brasil. BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado Dl Longo Prazo Perfil
FIO.

Disponível

em:

<https://www37.bb.com.br/portalbb/fundoslnvestimento/fundosinvestimento/gf07,802,1034
0,10340,12,0.bbx?fundo=781 &pk_vid=6821cab66cd5e27116170450822c9826>.

Acesso

em: 30 de março de 2021.

BANCO Do Brasil. CADPREV.Mensagem pessoal. Enviada em:29 de março de 2021.

BANCO Do Brasil. Lâmina de Informações essenciais. Mensagem pessoal. Enviada

em:29 de março de 2021.

CAMAÇARI. Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. Política de Investimentos
2021.

Disponível

em:

<http://arquivos.camacari.ba.gov.br/issm/upload_transparencia/101220022136903682.pdf
>. Acesso em: 30 de março de 2021.
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mSTaurg D£ SEGURIDADE C-0

FUNDO:

26.02.2021

BENCHMARK

BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA
13.077.418/0001-49

ADMINISTRADOR:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA

GESTOR:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

ÍNICIO DO FUNDO:

28/04/2011

SEGMENTO:

Renda Fixa

TIPO DE ATIVO:

Artigo 7°, Inciso IV,'a'

Os Certificados de Depósito Interbancário são títulos
emitidos pelas instituições financeiras que lastreiam as
operações do mercado interbancário, com prazo de 1
dia útil efetuadas entre os bancos.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; 0,20%
TAXA DE PERFORMANCE:

Não Possui

ATIVOS

Titulos

Títulos Públicos

52,34%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

24,73%

Operações Compromissadas

13,54%

P.jblicos

Debênture simples

Depósitos a
prazo e outros

Outros Ativos

titulos de IF

Operações
Compromissa
das

Debênture

simples

Outros Ativos

ANÁLISE QUANTITATIVA
TABELA DE RENTABILIDADE MENSAL

AGO

SÈT

ÒUT

NOV

FUNDO

0,53%

0,48%

0,46%

0,51%

0,53%

0,46%

0,55%

0,49%

0,45%

0,44%

0,34%

0,35%

BENCHMARK

0,54%

0,49%

0,47%

0,52%

0,54%

0,47%

0,57%

0,50%

0,46%

0,48%

0,38%

0,37%

97,64%

98,20%

98,32%

97,90%

97,50%

97,56%

96,72%

98,23%

97,16%

91,35%

89,83%

94,44%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

CUT

NOV

DEZ

FUNDO

0,35%

0,27%

-0,03%

0,26%

0,26%

0,26%

0,24%

0,18%

0,02%

0,16%

0,16%

0,25%

BENCHMARK

0,38%

0,29%

0,34%

0,28%

0,24%

0,21%

0,19%

0,16%

0,16%

0,16%

0,15%

0,16%

92,88%

92,98%

-9,77%

90,62%

% BENCH

;|.2020
'''

% BENCH

ABR
FUNDO

0,17%

0,10%

BENCHMARK

0,15%

0,13%

110,47%

70,86%

% BENCH

108,46% 122,46% 121,46% 113,33%
MAI

JUN

JUL

AGO

15,30%
SET

101,54% 105,63% 153,(X)%
OUT

NOV

Instituto de Ííjurdsp

DEZ

^ior Municipai-ISSM
CriMcioMo AUTENTitiüMüE M.A INTERNET
DATA;

SMl CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
vvv.w.smiconsult.com.br

I
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CREDENCIAMENTO DE FUNDOS

MÉDIA MENSAL

' DOS ÚLTIMOS 24 MESÉS

MÍNIMO

MÁXIMO

FUNDO

BENCHMARK

|iS FREQÜÊNCIA POR RETORNO
■ FUNDO

r- BENCHMARK

-1% a -0,8%

-0.8% a -0,6%

-0,6% a -0,4%

0,6% a 0,8%

-0,4% a -0,2%

NO ANO

12 MESES

24 MESES

91,70%

85,50%

92,35%

0,8% a 1%

FUNDO
BENCHMARK

% DO BENCH

96,21%

86,69%

DOS ÚLTIMOS 24 MESES
-FUNDO

BENCHMARK

INFORMAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aplicação Minima:

R$ 1.000,00

O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que

Limite de alocação do PL(%):

40%

apresentem, no mínimo.80% de seu patrimônio líquido representado, isolada

Taxa de ingresso:

Não há,

renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas

Disp. Recursos no Resgate:

DU+0

estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda

Carência:

ou cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de

variável ou alavancagem.

hri ,-r.-rrÇTTl

1 rríKTioMO f^lJTEN I íClUAUt NA

0ATAt3â_j£-i-.'âsâ
SMÍ CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
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26.02.2021

CREDENCIAMENTO DE FUNDOS

SORTINO

SHARPE

TREYNOR

INDICADORES DE PERFORMANCE
12M

24M

12M

24M

FUNDO

-1,52%

-2,25%

-1,88%

-2,24%

-0,33%

BENCHMARK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ÍNDICE DE SHARPE '

24M

-0,60%

1187%

2405%

0,00%

0,00%

0,00%

Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos pelo fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe, melhor o

•'

''

r...nT..,A '
d llí® -í
SORTINO,
j iJfttáilB»

''

:

ALFA

12M

desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos.

de retomo sobre a volatilidade calculada pelo downside risk, ou seja, baseada nos retornos inferiores à taxa de retorno do ativo
,.Mede,o excesso
.
livre de risco.

í

,

Representa o retomo residual do fundo em relação ao seu benchmark. Quando Alfa > O,o fundo tende a ter desempenho superior ao benchirrarft.
Mede o excesso de retomo por unidade de risco sistemático(Beta|.

MÁX. DRAW DOWN

TRACKING ERROR

VOLATILIDADE

RECUPERAÇÃO

DADOS
12M

24M

12M

24M

12M

24M

12M

24M

12M

24M

12M

24M

FUNDO

0,22%

0,19%

0,00

0,00

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,23%

0,23%

28

28

BENCHMARK

0,05%

0,11%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

-FUNDO

BENCHMARK
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CREDENCIAMENTO DE FUNDOS

-10%
26/02/2021

26/02/2019

VOLATILIOÀ^m^

K

''im

T«AaiN,;till»Sfj

Mede a variabitidade dos retornos do fundo em relação à sua média. Quanto mais elevada a volatilidade, maior o risco.

Significa a volatilidade do desempenho médio do fundo em relação ao benchmark.
1

Se Beta > 1,a carteira do fundo oscila mais que o benchmark (mais arriscada). Se Beta < 1, então a carteira do fundo é menos arriscada.

í i '-d

É a volatilidade do retorno diferencial do fundo em relação ao seu benchmark. Quanto mais elevado, maior o risco de "descolamento".

I

Representa a máxima perda esperada no período de um mês,com 95% de grau de confiança estatística.
MÁX.DRAW DOWN

Indica a maior queda consecutiva no valor da cota.

RECUPERAÇÃO

Determina o número de observações(dias) para a recuperação do máximo Draw Down.

IBilpIWaict--.i- ' '

patrimônio LÍQUIDO
ATUAL

2.967.792.040,55

DOS ÚLTIMOS 24 MESES

2.959.201.037,99

Instituto de Seguntfao

"■1or Mimiapái-iSoM

Qr»h'riDHr> í^ijtemTiciuaOE ma INTERNET

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
vw.vv.smiconsultcorT.br

26.02.2021

BB FIC PREV.PERFIL RENDA FIXA

CONCLUSÃO DA ANÁLISE
p

O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 100% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de
rentabilidade acumulada.

^

.

O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.

O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R$ 2967,79 milhões. Este valor está acima da sua média, R$ 2959,2 milhões,
nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 572 cotistas.

Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi superior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode

^

ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria
superior à perda esperada pelo CDI.

•

^

Em relação a Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 7°, Inciso IV, 'a'. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de
40% do patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 15% de participação no PL do Fundo.

Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.
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DISCLAIMER

Esta análise foi elaborada pela SMI Consultoria de InvcsUnnontos. para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzida ou distribuída por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autoriação
da SMI Consultoria dc Investimentos.

Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de Investimento.

As informações contidas neste arquivo têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. LEIA O PROSPECTO E
O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo c à política dc investimento do fundo dc investimento, bem como às disposições do prospcclo que tratam dos
fatores dc risco a que este está exposto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospccto c regulamento dos fundos pelo investidor
antes de tomar qualquer decisão dc aplicar seus recursos. Para demais informações, por favor, ligue para(48)3027 5200.

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
vVAW.siniconcuit.com.br
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CREDENCIAMENTO DE FUNDOS - CADPREV

DADOSBÃStCPS DO FUNDO
CNPJ

NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANALISADO

13.077.418/0001-49

BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA

SEGMENTO

TIPO DE ATIVO

RENDA FIXA

ARTIGO 7°. INCISO IV,'A'

DATA DO TERMO

26/02/2021

TSfiTOiÇOKlcMDÊÍpÃDÃS
ADMINISTRADOR

CNPJ

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA

30.822.936/0001-69

GESTOR

CNPJ

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA

30.822.936/0001-69

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
DATA DE INÍCIO DO Fl

r ÍND. DE REF.

28/04/2011

" CDI

RESGATE(DIAS)
DU+0

CARÊNCiÃÍDlAS)
NÃO HÁ

rt/Ó<AADM

'0,20%

1

OUTROS FUNDOS

r

FUNDO DESTINADO À CATEGORIA DE INVESTIDOR

HHHH
mu Ç FUNDO INVESTE EM COTAS DE OUTROS FUNDOS

Exclusivo Previdenclário
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RESUíHO DA CONCUliÃO DA ANALISE
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ANAUSE do REGULAMENTO E OÉMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO GESTOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO E OS RISCOS INERENTES ÀS OPERAÇÕES PREVBTAS ^
O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que apresentem, no mínimo,80% de seu patrimônio líquido representado, isolada ou
cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que
impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem.O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado e do risco
referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o descaque cabe aos citados anteriormente.

ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE SELEÇÃO. ALOCAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS E, QUANDO FOR O CASO,A POLÍTICA DE CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS

^

O RPPS está aumentando sua posição em renda fixa, trazendo diversificação da carteira e aproveitando oportunidade de mercado frente ao cenário. A
movimentação visa melhorar a relação Risco x Retorno.
AVALIAÇÃO DOS DADOS COMPARATIVOS NO QUE SE REFERE AOS CUSTOS, RETORNO E RISCO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SIMILARES
S O fundo objeto da análise foi comparado com 10 outros fundos,de mesmo benchmark (CD!)e enquadramento (Artigo 7°, Inciso IV,'a') simultaneamente. Sua taxa
de administração, de 0,20%,ficou abaixo da média de 0,21% na base de comparação. A rentabilidade 12M,de 2,06%, performou abaixo da média de 4,12%. Por
fim, sua Volatilidade, de 0,22%,ficou abaixo da média estimada em 1,97%.
Base de comparação;
20.468.531/0001-10 Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5 - Tx Adm;0,15% - Ret 12M: 15,25% - Vol 12M: 12,95%
29.241.799/0001-90 Itaú FIC Legend Institucional - Tx Adm:0,50% - Ret 12M:6,00% - Vol 12M: 1,98%
07.928.916/0001-55 Itaú Fidelidade W3 - Tx Adm:0,00% - Ret 12M:4,26% - Vol 12M: 2,45%
03.389.374/0001-39 BB Top Arrojado - Tx Adm:0,00% - Ret 12M: 2,33% - Vol 12M:0,29%
05.164.358/0001-73 Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa - Tx Adm:0,20% - Ret 12M: 2,30% - Vol 12M:0,33%
08.960.971/0001-95 Banrisul Premium - Tx Adm:0,20% - Ret 12M: 2,26% - Vol 12M:0,20%
23.215.008/0001-70 Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - Tx Adm:0,20% - Ret 12M: 2,23% - Vol 12M:0,53%

VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETIVO DE RETORNO DO Fl, A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO,O LIMITE DE RBCO DIVULGADO PELO GESTOR,QUANDO
COUBER E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO UTIUZADO PARA A COBRANÇA DA TAXA DE PERFORMANCE

O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento que apresentem, no mínimo,80% de seu patrimônio líquido representado, isolada ou
cumulativamente, por títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas estratégias que
impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem. Não cobra taxa de performance.

VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE EVENTOS DE AVALIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO,INCLUSIVE ANTECIPADA,QUANDO APLICÁVEL
Não se aplica.

VERIFICAÇÃO DO HISTÓRICO DE PERFORMANCE DO GESTOR EM RELAÇÃO Ã GESTÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DEMAIS FUNDOS POR ELE GERIDOS

Em um universo observado de 63 fundos da gestora 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM,enquadrados para RPPS,20 performaram acima do benchmark e 43
ficaram abaixo.
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EM CASO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CUJAS CARTEIRAS SEJAM REPRESENTADAS, EXCLUSIVAMENTE OU NAO.PDR
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DEVERA

SER VERIFICADO QUE A CARTEIRA DOS FUNDOS INVESTIDOS ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS EM RESOLUÇÀ

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normal estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está

aplicando em fundos enpuadrados pela CMN.O FIC investe em cotas do BB Top Referenciado Dl RF(00.852.311/0001-89).
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EMISSORES PRIVADOS
RESUMO DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE
ÒÍUStíÔ TOSsUl ÀlIVÔSbí ÉI^ISSÔRÉS PRiVÀbÕS COMO ATIVÔ FÍML NA CARTEIRA?
Sim.

MATÍVOS FINANCEIROS NÂO EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA?
Sim.

HÃ ATIVOS FINANCEmOS NÃO EMITIDOS POR COMPANHIAS ABERTAS,OPERACIONAIS E REGISTRADAS NA CVM?
Sim.

HÂ ATIVOS FINANCEWOS EMITIDOS POR SECURITIZADORAS(CRI OU CRAR ,<

V

Não.

VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE EVENTOS DE AVALIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO,INCLUSIVE ANTECIPADA,QUANDO APLICÁVEL
Não.

HÃ ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO SÃO COTAS DE CIASSE SÊNIOR DE FIDC?
Não.

■ HÂ ATIVOS FINANCEIROS OU QUE OS RESPECTIVOS EMISSORES NÃO SÃO CONSIDERADOS DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO?
Não.
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CREDENCIAMENTO DE FUNDOS - CADPREV
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PARECER DO CONTROLE INTERNO ISSM 012/2020

PROCESSO: 00021 ■07.17.948.2020

INTERESSADO: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO

ORGÃO: ISSM

Em atendimento às determinações contidas na portaria MPS n.° 519, na

redação dada pela portaria n.° 440, de 2013, e as previstas na resolução do banco
central do Brasil n.° 3922/2010, bem como na política de investimentos do instituto,

para receber aplicações dos recursos do instituto de seguridade do servidor municipal
de Camaçari, ISSM -, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o

processo acima mencionado sobre o credenciamento da-instituição BB GESTÃO DE
RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. para o
exercício profissional de ADMINISTRADOR E GESTOR de fundos de investimentos e

seu respectivo fundo de investimentos: B, BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
REFERENCIADO Dl LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO .

O processo de credenciamento objetiva a escolha dos administradores e
gestores de veículos financeiros que poderão ser posteriormente selecionados pelo
ISSM para alocação, por meio de análise, não somente das características e riscos dos
produtos de investimentos, mas também das instituições financeiras ou daquelas
responsáveis pela sua administração e gestão.
Ressalte-se, oportunamente, que o presente parecer desta Controladoria se
limita á análise dos aspectos formais do referente Processo.

ív*

<i,'.
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Bissn

provas em registros e documentos correspondentes, bem como termo de análise e
atestado de credenciamento, todos devidamente acostados aos autos do Processo em

epígrafe, foi possível a emissão de nossa opinião.

Neste sentido, concluímos que o presente credenciamento está em
conformidade com os ditames legais.

É o parecer.

Camaçari, 30 de MARÇO de 2021.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LLRCM-BBUVR-K79K4-HH2BB.

Neste diapasão, a partir de exames realizados, incluindo, consequentemente,

Wi

Francisca Naiana Aguiar Moreira
Técnica do Seguro Social

Elma Marília Víetfa de Carvalho
Controladora Geral do ISSM
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