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AVISO DE LICITAÇÃO

www.licitacoes-e.com.br

PREGÃO N.º 066/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
a prestação de serviços de Locação de Grupo de 
Geradores, para atender as demandas de eventos 
realizada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através 
da Coordenação de Eventos.  Acolhimento: 03/05/2021 
a partir das 08h00min; Abertura: 04/05/2021, às 
09h00min; Disputa: 04/05/2021, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 867294. Tel.: (71) 3621-6880. 
Wadna Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

Registro de Preços 
para aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, própria 
para consumo humano, sem gás, acondicionada em 
copo com capacidade de 200 ml, bem como, em garrafão 
retornável de 20 (vinte) litros, incluindo entrega, para 
atender as necessidades de diversas Secretarias do 
município de Camaçari-BA. /04/2021

www.licitacoes-
e.com.br  867277

PREGÃO N.º 0065/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de extensão para aspiração e oxigenoterapia, 
compressa cirúrgica, caixa coletora, para atender as 
Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
29/04/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
30/04/2021, às 08h30min; Disputa: 30/04/2021, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

. Tel.: (71) 3621-6776  – Vanuzia 
da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0067/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto:  

Acolhimento: 30  a 
partir das 08h00min; Abertura: 30/04/2021, às 
13h00min; Disputa: 30/04/2021, às 14h00min. (Horário 
Brasília). Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: . Tel.: (71) 3621-6776. 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL. 

  PORTARIA   Nº 006/2021 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE SOCIAL – REURB-S 

Dispõe sobre a aprovação do Projeto 
de  Regular ização Fundiár ia ,  
denominada Conjunto Residencial 
Boa Esperança, com área total de 
36.462,50 m², na forma que indica. 

A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, ESTADO DA BAHIA, 
no uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2021 e tendo em 
vista, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00264.20.01.955.2020. 

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o projeto de Regularização Fundiária do 
Conjunto Habitacional Boa Esperança, localizado na Rua 
Maria Meira, Bairro Nova Vitória, CEP 42802 529, Distrito 
Sede, Camaçari-BA.

Parágrafo único – Área averbada no Cartório de 
Registro de Imóveis de Mata de São João com matrícula 
nº 6636, possui área de terreno total de 36.462,50 m².

Art. 2° - O projeto de regularização fundiária considerará 
as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, 
além de identificar os lotes, as vias de circulação e as 
áreas destinadas a uso público.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE ABRIL DE 2021.

VIVIAN ANGELIM
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



RESULTADO DE LICITAÇÃO
 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0057/2021 
(ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto é a 

PROMINENTE FORNECEDOR: PROSE7E SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS EIRELI; LOTE 01: VALOR GLOBAL: 
R$  (cento e quarenta e seis mil 
quatrocentos e cinqüenta reais) DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/04/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.

                                                                                                        
CONTRATO N.º 0057/2021. CONTRATADO: PROSE7E 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI, Pregão Eletrônico 
n.º 0057/2021 – COMPEL. OBJETO:

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 0030/2021 (ELETRONICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de preço para contratação de 
serviço de cortes de cabelo para atender aos atiradores 
do Tiro de Guerra de Camaçari, conforme acordo de 
Cooperação, firmado entre o município de Camaçari e o 
Exercito Brasileiro por intermédio da 6ª Região 
Militar.,10/03/2021. Diego Manoel Oliveira da Paixão – 
Pregoeiro da COMPEL.

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 0056/2021 (ELETRONICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de 
eletroeletrônico (APARELHO TELEFÔNICO) para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necess i dade  da  Adm in i s t r ação  Mun i c i pa l .  
Camaçari,15/04/2021. Diego Manoel Oliveira da Paixão 
– Pregoeiro da COMPEL.

Contratação 
de empresa especializada na Prestação de Serviços para 
concepção e realização, de forma remota, da Jornada 
Pedagógica 2021 da Rede Municipal de Ensino 
Camaçari-BA, incluindo: Equipe Especializada para 
Coordenação, Produção e Realização do Evento, 
Contratação de Conferencistas e Palestrantes para os 
painéis, webinar e lives, ministrantes dos workshops e 
mediadores de diversas atividades a serem realizadas. 

 
146.450,00

; 

 Contratação de 
empresa especializada na Prestação de Serviços para 
concepção e realização, de forma remota, da Jornada 
Pedagógica 2021 da Rede Municipal de Ensino 
Camaçari-BA, incluindo: Equipe Especializada para 
Coordenação, Produção e Realização do Evento, 
Contratação de Conferencistas e Palestrantes para os 
painéis, webinar e lives, ministrantes dos workshops e 

mediadores de diversas atividades a serem realizadas. 
146.450,00VALOR GLOBAL: R$  (cento e quarenta e 

seis mil quatrocentos cinqüenta reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4009; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 7.10.1000. DATA DA 
ASSINATURA: 16/04/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
296 /2019 CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA GAN 
ENGENHARIA EILREI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
n° 296/2019. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 04 (quatro) meses, de modo 
que, a partir de 31 de Abril de 2021, passa a viger até 31 
de Agosto de 2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário  e aditivos não 
modificados por este Instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço, renunciando, expressamente, 
ao reajuste previsto no Contrato original nº 296/2019 em 
sua Cláusula Terceira, § 1º., II .DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 12  de abril de 2021. MARCIA 
NORMANDO TUDE. MUNICÍPIO. GAN ENGENHARIA 
EILREI. CONTRATADA.  

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
391/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA LICIMASTER 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALAR EIRELI. DO OBJETO:  Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
TERCEIRA do Contrato nº 391/2020.  DO PREÇO:  O 
contrato descrito  acima sofrerá  uma supressão de 50% 
(cinquenta por cento) no valor unitário do Teste Rápido 
para detecção de antígenos para SARS COV-2 (novo 
coronavírus), razão pela qual passará de R$ 198,00 
(cento e noventa e oito reais) para o valor de R$ 99,00 
(noventa e nove reais), na forma da planilha anexa). DA 
RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA  ASSINATURA:  Camaçari-BA, 30 de 
março de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE 
M E D I C A M E N TO S  E  P R O D U TO S  M É D I C O  
HOSPITALAR EIRELI. CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO  TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0150/2019. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  ARONILDO SOUZA OLIVEIRA.  DO 
OBJETO:  Por meio do presente termo de Reti-
Ratificação, altera-se o valor global estipulado para o 
referido instrumento, grafado equivocadamente, 
relativo ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 
0150/2019. Em razão do erro  DA ALTERAÇÃO:  
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material que se constatou no valor global estipulado 
para o referido instrumento, grafado equivicadamente, 
do terceiro termo aditivo ao contrato nº 0150/2019 e por 
entender que a correção se faz necessária, pela 
garantia a efetiva liquidação do contrato de modo que: 
ONDE SE LÊ: “O valor global estipulado para o referido 
instrumento é de R$62.400,00 (sessenta e dois mil e 
quatrocentos reais), LEIA-SE: “O valor global 
estipulado para o referido instrumento é de 
R$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais)”. 

Camaçari-BA, 13 de abril de 2021. 

PORTARIA Nº 11/2021
DE 07 DE ABRIL DE 2021

 A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, , no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de pensão por morte nº 
00047.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 2º 
c/c e 8º da Constituição Federal de 1988, artigo 24, §1º e 
2º da Emenda Constitucional 103/2019, combinado com 
os artigos 14, inciso I, 23, Inciso I, 24, §1°, 25, §1º e 28, 
Inciso II, §1º da Lei Municipal Complementar nº 
1644/2020. 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
a senhora DAGMAR FERREIRA DA SILVA, (cônjuge), 
instituído pelo ex-segurado, (aposentado) PEDRO 
ARCANJO DA SILVA, matrícula  256, falecido em 
23/02/2021, integrado por uma dependente, no valor de 
R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais),  constituido do valor 
de R$ 950,98 (novecentos e cinquena reais e noventa e 
oito centavos), equivalente a cota parte de 60% 
(sessenta por cento) com base na remuneração do mês 
de fevereiro de 2021 acrescido do valor de R$ 149,02 
(cento e quarenta e nove reais e dois centavos) referente 
a complementação do salário mínimo, conforme 
demostrativo de cálculo. 

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.  

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 

 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e dos posteriores 
Termos Aditivos, não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: 
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. MUNICÍPIO. 
ARONILDO SOUZA OLIVEIRA. LOCADOR. 

201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.  

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/02/2021, data 
do Óbito, ressalvando-se a possibilidade de revisão do 
benefício quando do retorno das atividades presenciais 
no âmbito da administração pública municipal frente à 
pandemia do COVID-19, conforme Decreto Municipal Nº 
7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 07 DE ABRIL DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(ISSM) – 2021

Realizada em 25/03/2021

Participação:

Membros do Conselho Fiscal:

Anderson dos Santos Rocha (presidente) – Representante 
da Controladoria-Geral do Município (CGM)

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)

Marineide Alves da Silva – Representante dos servidores 
públicos efetivos do município de Camaçari

Convidados: 

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da 
Superintendência

Mateus Reissurreição da Silva - Membro do Comitê de 
Investimentos

Secretária: 

Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 
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Pauta da Reunião:

a) Avaliação e aprovação do Relatório de Investimentos de 

fevereiro de 2021

Anexos:

I) Parecer N° 03/2021

Reunião:

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil 

e vinte e um, por volta das 15h, por videoconferência na 

plataforma de comunicação Google Meet, conforme 

prevê o art. 85, §9º, da Lei Complementar n° 1644/2020, 

reuniram-se extraordinariamente os membros do 

Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro, 

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular), 

representando a Controladoria-Geral do Município 

(CGM); EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 

(membro titular), representando o Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal (ISSM); e MARINEIDE 

ALVES DA SILVA (membro titular), representando os 

servidores públicos efetivos do município de Camaçari; 

Estando presentes os seguintes convidados: ANA 

CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de Gabinete da 

Superintendência, e MATEUS REISSURREIÇÃO DA 

SILVA, membro do Comitê de Investimentos. A teor do 

art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após 

verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte 

pauta: a) avaliação e aprovação do Relatório de 

Investimentos de fevereiro de 2021. Aberta a reunião, 

o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS 

SANTOS ROCHA, registrou a presença de todos os 

conselheiros e convidados supracitados, dispensando-

se a assinatura destes últimos em razão do meio virtual 

pelo qual ocorreu a reunião e por não possuírem poder de 

voto nas deliberações proferidas pelo Conselho. Em 

seguida, passou ao item único da pauta a) avaliação e 

aprovação do Relatório de Investimentos de 

fevereiro de 2021, concedendo a palavra ao membro do 

Comitê de Investimentos, MATEUS REISSURREIÇÃO 

DA SILVA, para apresentação do referido relatório. Com a 

palavra, ressaltou que os conselheiros já tiveram acesso 

prévio ao relatório e passou a apresentar os dados sobre 

a distribuição da carteira de investimentos do ISSM. 

Comentando sobre o cenário externo, ressaltou que a 

inflação nos países europeus e na China se mostra 

preocupante. Já no cenário interno, no âmbito municipal 

de Camaçari, houve o retorno do pagamento das cotas 

patronais nos moldes do acordo de parcelamento. Não 

obstante esta retomada, houve rentabilidade negativa da 

carteira em fevereiro devido aos acontecimentos e 

fatores externos relacionados ao mercado financeiro, a 

exemplo dos efeitos da pandemia. A meta do mês foi de 

1,31% e a rentabilidade ficou em -1,01%. Continuou 

apresentando as informações sobre a primeira aplicação 

do Instituto em investimentos no exterior, no fundo Safra 

FIA Consumo Americano, que se mostrou bastante 

vantajoso, com retorno de mais de 300% de 

rentabilidade. Ressaltou que a aplicação está dentro dos 

limites estabelecidos para o tipo de aplicação, que é de 

10%, e avaliou que os resultados positivos na carteira 

foram apenas nos investimentos no exterior e na maioria 

dos fundos multimercado com benchmarks vinculados 

ao mercado externo. Dando continuidade, citou as 

projeções do PIB, trazidas no relatório Focus, que 

indicavam um crescimento de 3,5% no início do mês e 

terminou o mês com projeção de 3,29%. Ao pedir a 

palavra, o presidente ANDERSON DOS SANTOS 

ROCHA questionou a necessidade do resgate para 

pagamento a Folha. Em resposta, a convidada ANA 

CLARA ANDRADE DE ALMEIDA esclareceu que todo 

mês o Comitê de Investimentos decide em reunião 

ordinária as aplicações das contribuições recebidas, 

realocações e resgates para pagamento das despesas 

administrativas e benefícios previdenciários. Ao retomar 

a palavra, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA 

esclareceu alguns pontos das projeções relacionadas ao 

mercado, a exemplo da preocupação em relação ao 

cenário de aceleração inflacionária e o risco de inflação 

global. Ele citou, ainda, as estratégias das nações para 

subsidiar seus cidadãos diante da crise do coronavirus e 

os possíveis efeitos colaterais destes pacotes 

econômicos. Passou a explanar sobre o andamento da 

vacinação mundial, ressaltando a lentidão do processo 

de vacinação no Brasil, tendo apenas 3% da população 

vacinada. Os dados divulgados em fevereiro apresentam 

uma desaceleração econômica ao final de 2021, sem 

muita perspectiva de melhorias. Passou a apresentar a 

distribuição da carteira por ativos, com mais de trezentos 

milhões de reais em patrimônio, tendo 68,64% em fundos 

de renda fixa. O maior percentual de ativos sob gestão 

continua alocado na Caixa Econômica Federal, seguida 

do BB Gestão DTVM. Ressaltou que o patrimônio do 

Instituto estava maior em janeiro do que em fevereiro. 

Passou à rentabilidade da carteira, afirmando que a meta 

atuarial do ano é IPCA+5,47% e que, como já dito 

anteriormente, não alcançou a meta prevista para 

fevereiro, de 1,31%, tendo resultado negativo de -1,01%, 

resultado devido não ao mau desempenho do Comitê, 

uma vez que este, dentre várias outras medidas, adotou 

como estratégia investir em um ativo que obteve o 
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resultado positivo superior a 300%, a título de exemplo. 

Ressaltou que praticamente todos os fundos de renda 

fixa tiveram rentabilidade negativa em fevereiro, tendo os 

melhores resultados apenas nos fundos multimercado, 

vinculados a indicadores estrangeiros, e nos 

investimentos no exterior. Comentou, ainda, que o 

mercado brasileiro não está propício ao crescimento. Ao 

pedir a palavra, o presidente comentou que o Fundo 

Safra demonstra resultados promissores. Ao retomar a 

palavra, o membro do Comitê de Investimentos contou 

que no dia anterior o Comitê de Investimento participou 

de uma reunião com a XP Investimentos onde foram 

apresentados os produtos, os quais já vêm sendo 

analisados pelo Comitê. A pedir a palavra, o presidente 

solicitou à chefe de Gabinete a disponibilização do link 

para acesso aos credenciamentos. Ao que a chefe de 

Gabinete respondeu que vai solicitar à servidora Milena 

Tavares para disponibilizá-lo. Ao retomar a palavra, 

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA passou a 

apresentar os ativos conforme o enquadramento na 

Resolução 3.922/2010 e na Política de Investimentos. 

Demonstrou ainda que foi registrado superávit em 

fevereiro em razão da realização das contribuições 

patronais. Passou a apresentar a rentabilidade e riscos 

dos ativos. Apresentou também a análise de risco da 

carteira, indicando a volatilidade de 6,41% em fevereiro. 

Expôs, ainda, a análise de concentração em fundos, 

avaliando sua conformidade com a Resolução 

3.922/2010 e a Política de Investimentos. Informou que o 

ISSM ainda possui em sua carteira três fundos 

desenquadrados e fechados para resgate, não obstante 

os esforços do ISSM para reaver o patrimônio e para 

adequar o percentual de participação ao limite legal 

necessário ao enquadramento, são eles: Gradual 

Previdenciário Crédito Privado, Security Referenciado 

Crédito Privado e Sculptor Crédito Privado Multimercado. 

Passou a palavra ao presidente para análise e profissão 

do parecer. Ao retomar a palavra, o presidente comentou 

que é perceptível que os resultados negativos não se 

devem à incapacidade do ISSM, mas sim à pandemia 

que prejudicou o mercado como um todo. Reiterou que 

percebe que o Comitê de Investimentos vem traçando 

estratégias a fim de recuperar a rentabilidade dos 

investimentos. Após comentários, os membros do 

Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade o relatório 

de investimentos de fevereiro de 2021. O presidente do 

Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, 

encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e 

eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, 

na qualidade de secretária designada pela Portaria n° 

02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata 

de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

Presidente e membro titular do Conselho Fiscal
Representante da Controladoria-Geral do Município 

(CGM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante dos servidores públicos efetivos do 
município de Camaçari 

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO
Secretária

Camaçari, 25 de março de 2021.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
Conselheira Titular

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular

PARECER N° 03/2021 – CONSELHO 
FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos investimentos do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal referente 
ao mês de fevereiro de 2021.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com 
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 
1ª Reunião Extraordinária, APROVAM o Relatório 
Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês 
de fevereiro do ano de 2021 e assevera sua 
conformidade com a Política de Investimentos.
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