
 

GTC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ Nº 24.759.341/0001-03 

(“FUNDO”) 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS 

 

DATA, HORA e LOCAL: Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, às 11 horas, na sede 

da administradora do Fundo INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA. (“Administradora” e “INTRADER”), na Rua Ramos Batista, nº 152, 1º 

e 2º andares, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 04552-020. 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marcelo Araujo; e Secretária: Anna Alves. 

 

PRESENÇA: Presentes os titulares de 100% das cotas emitidas pelo Fundo (“Cotistas”), 

os cotistas votaram na própria Assembleia, conforme identificados na Lista de Presença. 

Presentes também os representantes da Administradora, da Gestora do Fundo e da Nova 

Administradora. 

 

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada, nos termos do artigo 67, parágrafo sexto, da 

Instrução n.º 555/14 da Comissão de Valores Mobiliários, em razão de manifestação de 

voto da totalidade dos cotistas do FUNDO. 

 

ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre a indicação da WARREN CORRETORA DE VALORES 

MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo 

Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, 

Carta Patente A-67/3330 autorizada pela CVM para o exercício profissional de 

administração de carteira, por meio do ato declaratório nº 9.310, de 10 de maio de 2007, 

como nova instituição para a substituição da administração fiduciária do Fundo, que 

também assumirá os outros serviços acumulados pela Administradora. 

 

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:  Os Cotistas, por unanimidade, 

resolvem APROVAR, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas,  
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A substituição, a partir de abertura de 01 de março de 2021 (“Data de Transferência”), 

do atual administrador do FUNDO, INTRADER DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 15.489.568/0001-95 com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 1º andar, Ato 

Declaratório da CVM nº 13.646 de 05 de maio de 2014, pela WARREN CORRETORA DE 

VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com sede na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. 

Osvaldo Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 

92.875.780/0001-31, Carta Patente A-67/3330 autorizada pela CVM para o exercício 

profissional de administração de carteira, por meio do ato declaratório nº 9.310, de 10 de 

maio de 2007, designado “WARREN” ou “NOVO ADMINISTRADOR”, de acordo com o 

previsto na assembleia. 

 

Aprovada a substituição, a partir da Data da Transferência, do atual responsável pela 

prestação ao FUNDO dos serviços de custódia e tesouraria, INTRADER DISTRIBUIDOR DE 

TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 15.489.568/0001-95 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 152, 1º 

andar, Ato Declaratório da CVM nº 13.646 de 05 de maio de 2014, doravante designado 

“CUSTODIANTE”, pelo SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A., com sede na Cidade e 

Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro bloco “D”, inscrito no CNPJ 

sob o nº 62.318.407/0001-19, Ato Declaratório 11.015, de 29/04/2010, designado “NOVO 

CUSTODIANTE”, de acordo com o previsto na assembleia.  

 

Os cotistas do FUNDO aprovam a substituição dos prestadores do FUNDO, sendo que as 

seguintes premissas deverão ser observadas: 

 

a) A INTRADER deixará de exercer a função de administrador, escrituração, 

distribuição e controladoria, a partir da Data de Transferência, permanecendo, no entanto, 

responsável perante os cotistas do FUNDO e órgãos fiscalizadores e reguladores, por todos 

os atos por ele praticados na administração do FUNDO até o dia 26 de fevereiro de 2021, 

Data de Fechamento e, ainda, pelos eventos relacionados na presente ata; 
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b) A INTRADER se responsabiliza pelo atendimento à fiscalização do Banco 

Central do Brasil (“BACEN”), Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e das demais 

entidades reguladoras e fiscalizadoras, sempre que por elas exigido qualquer 

esclarecimento acerca dos atos por ele praticados na administração do FUNDO até a Data 

de Fechamento; 

 

 

c) A INTRADER transferirá ao NOVO ADMINISTRADOR, a partir da Data de 

Transferência, a totalidade dos valores e ativos da Carteira do FUNDO, considerando o 

valor da cota do fechamento das operações no dia imediatamente anterior à Data da 

Transferência, deduzidas a taxas de administração e performance, se existirem, e as 

demais despesas devidas pelo FUNDO, calculada de forma “pro rata temporis”, 

considerando o número de dias corridos até a Data de Fechamento, que serão pagas ao 

ADMINISTRADOR ou a quem for devido tal pagamento. As despesas incorridas para 

registro da presente ata e demais despesas necessárias para viabilizar a substituição dos 

atuais prestadores de serviços serão pagas pelo FUNDO; 

 

d) A INTRADER conservará a posse da documentação contábil e fiscal do 

FUNDO, relativa às operações ocorridas até a Data de Fechamento, inclusive, sendo que 

as obrigações fiscais decorrentes dos fatos geradores ocorridos a partir da Data de 

Transferência, inclusive, caberão ao NOVO ADMINISTRADOR; 

 

e) A INTRADER contratará, em nome do FUNDO, a empresa de auditoria 

para a prestação dos serviços de auditoria das atividades do FUNDO, para o período 

compreendido entre o seu último Balanço Patrimonial até a Data de Fechamento, inclusive; 

 

f) A INTRADER se responsabiliza, ainda, por efetuar a devida comunicação 

da substituição de administrador ora aprovada à CVM, bem como pelo encaminhamento 

ao NOVO ADMINISTRADOR da ata desta Assembleia devidamente registrada no cartório 

de títulos e documentos da cidade do São Paulo, se necessário; 

 

Clicksign 80f87162-2e83-4a07-ba40-25c6fe086cb1



  

  
  
  

 

  

g) A INTRADER se responsabiliza por preparar e enviar à Receita Federal do 

Brasil - RFB, a DIRF relativa ao período até a Data de Fechamento, em que o FUNDO esteve 

sob sua administração; 

 

h) A INTRADER se responsabiliza por prestar as informações às autoridades 

reguladoras e fiscalizadoras, relativamente ao período até a Data-Base, em que o FUNDO 

esteve sob sua administração; 

 

i) A INTRADER se responsabiliza por preparar e enviar aos cotistas o informe 

de rendimentos do FUNDO, relativo ao período até a Data de Fechamento, em que o FUNDO 

esteve sob a sua administração; 

 

j) A INTRADER se responsabiliza por manter e conservar, pelo prazo 

máximo estabelecido pela regulamentação em vigor, o acervo societário do FUNDO relativo 

ao período até a Data de Fechamento, disponibilizando-o ao NOVO ADMINISTRADOR 

sempre que solicitado, por meio de cópia simples digitalizada; 

 

k) A operacionalização da substituição de administração ora aprovada fica 

condicionada ao envio pela INTRADER ao NOVO ADMINISTRADOR, nos formatos e prazos 

estipulados na presente ata, da integralidade das seguintes informações e documentos: 

 

(i) até a Data de Fechamento, uma via original da presente ata, 

devidamente registrada em cartório de títulos e documentos da cidade do São 

Paulo, se necessário; 

(ii) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, as 

informações de passivo do FUNDO; 

(iii) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, as 

informações do ativo do FUNDO, inclusive os relatórios de carteira, extratos das 

clearings (CBLC; B3/CETIP; SELIC;) e relatórios de posições dos depósitos em 

margem; 

(iv) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, a 

relação dos cotistas que possuem cotas bloqueadas em virtude de ordem judicial 

e, até o 30º (trigésimo) dia corrido imediatamente subsequente à Data de 

Transferência, cópia simples digitalizada da documentação comprobatória; 
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(v) até o 5º (quinto) dia útil imediatamente subsequentes à Data de 

Transferência, o balancete e a posição diária da carteira, relativamente ao dia 

útil imediatamente anterior à Data de Transferência; 

(vi) até o 30º (trigésimo) dia corrido imediatamente subsequente à Data 

de Transferência, cópia simples digitalizada das demonstrações financeiras do 

FUNDO referentes aos últimos 5 (cinco) anos. 

(vii) até o 90º (nonagésimo) dia corrido contado a partir da Data de 

Transferência, cópia simples digitalizada do parecer acerca das demonstrações 

financeiras do FUNDO elaborado por auditoria independente, responsabilizando-

se, na hipótese de atraso ou de não elaboração, desde que causados por fato 

imputável a INTRADER, por toda e qualquer medida que porventura o FUNDO 

e/ou a NOVO ADMINISTRADOR venha a sofrer direta ou indiretamente, em 

especial, mas não limitada, ao pagamento de multas impostas por órgãos 

reguladores; 

(viii) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, 

cópia simples digitalizada da integralidade do acervo cadastral dos cotistas , tais 

como,  mas não limitado aos seguintes documentos: ficha cadastral; formulário 

de suitability (questionário - perfil do investidor); cartão de assinatura; termo 

de adesão devidamente preenchido; e declaração de investidor qualificado, nos 

termos da legislação em vigor (se aplicável), bem como todos os documentos 

pessoais e societários dos cotistas  exigidos pelo NOVO ADMINISTRADOR; 

(ix) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Transferência, 

todos os contratos celebrados por meio do mecanismo de distribuição por conta 

e ordem conforme previsto na legislação em vigor (se aplicável);  

(x) até o 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data da Transferência, o 

GESTOR deverá encaminhar ao NOVO ADMINISTRADOR as informações sobre 

todas as demandas judiciais e/ou administrativas que envolvam o FUNDO, que 

sejam do seu conhecimento até a Data da Transferência; 

 

 

l) Fica designado, a partir da Data de Transferência, inclusive, o Sr.  Tito 

Capitani Gusmão, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito 

no CPF sob o nº 812.622.300-63, portador do RG n° 5072589087, expedido pelo SJS/RS, 
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residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 40, apto 301, Bom Fim, Porto Alegre/RS, 

CEP 90035-191-022; e devidamente registrado junto à CVM para tal atividade, conforme 

Ato Declaratório nº 14.765, de 28 de dezembro de 2015, como diretor do NOVO 

ADMINISTRADOR tecnicamente qualificado para responder pela administração do FUNDO, 

bem como pela prestação de informações a ele relativas perante a Comissão de Valores 

Mobiliários “CVM” e responsável pelo FUNDO perante a Receita Federal do Brasil – RFB;  

 

m) na Data de Transferência, o Administrador transferirá ao Novo 

Administrador a totalidade dos valores integrantes da Carteira, deduzidas a Taxa de 

Administração e demais despesas devidas pelo Fundo até a Data de Transferência, se 

houver, calculadas pro rata temporis considerando o número de dias corridos até a Data 

de Transferência, que serão pagas ao Administrador ou a quem for devido tal pagamento 

até a Data de Transferência. Ainda, se até a Data de Transferência não tiverem sido pagas, 

correrão por conta do Fundo ou à sua ordem e serão pagas mediante solicitação e 

comprovação do Administrador perante o Novo Administrador, o qual providenciará 

prontamente os pagamentos com base na documentação apresentada;  

 
n) Os Cotistas têm ciência das despesas em aberto relacionadas na tabela 

apresentada no Anexo I da presente ata, especialmente quanto à Taxa de Administração 

devida ao Administrador, calculada pro rata temporis até a Data de Fechamento. Têm 

ciência, ainda, de que as despesas quanto à auditoria de transferência estão sendo cotadas 

junto ao prestador de serviço de auditoria independente do Fundo, e que deverão ser 

honradas pelo Fundo e/ou Cotistas, mesmo após a Data de Transferência, sendo certo que 

os Cotistas comprometem-se a aportar no Fundo todos os recursos que eventualmente 

sejam necessários para o cumprimento de tais obrigações e que  eventualmente já não 

estejam disponíveis no caixa do Fundo; 

 

o) O NOVO ADMINISTRADOR é responsável por: (i) providenciar a 

atualização do CNPJ do FUNDO junto à Receita Federal do Brasil; (ii) comunicar a 

substituição ora deliberada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais; (iii) comunicar à CVM acerca da substituição dos prestadores de 

serviços ora aprovada, devendo, ainda, atualizar o cadastro do FUNDO nos sistemas da 

referida autarquia; e (iv) adotar as providências necessárias perante a B3, caso o fundo 
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fechado possua cotas ali depositadas ou registradas para negociação no mercado 

secundário; 

 

p) Os cotistas aprovam e ratificam todos os atos de administração praticados 

pela INTRADER, ou por terceiros contratados por ele em nome do FUNDO, no período em 

que este esteve sob a sua administração, pelo que declaram nada ter a reclamar, dando 

ao INTRADER a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irrestrita quitação, seja a que tempo 

ou a que título for, sendo certo que a presente quitação também vincula os seus 

sucessores; 

 

q) Aprovadas as alterações no Regulamento do FUNDO, promovidas para 

adaptá-lo à substituição da administração do FUNDO, especialmente quanto à: 

 

(i) Substituição do atual administrador do FUNDO pelo NOVO 

ADMINISTRADOR; 

(ii) Substituição do atual prestador dos serviços de custódia e tesouraria, do 

FUNDO para SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.; 

(iii) Adaptação da política de investimento para os padrões do NOVO 

ADMINISTRADOR; 

(iv) Adaptação dos fatores de risco para os moldes do NOVO 

ADMINISTRADOR; 

(v) Adaptação das regras de resgates, amortização e emissão de cotas para 

os padrões do NOVO ADMINISTRADOR; 

(vi) Adaptação dos capítulos da divulgação de informações e da distribuição 

de resultados aos padrões do NOVO ADMINISTRADOR; 

(vii) Substituição dos dados da INTRADER pelos dados do NOVO 

ADMINISTRADOR; e 

(viii) Alteração do Regulamento do FUNDO, em sua integralidade para os 

moldes do NOVO ADMINISTRADOR. 

 

r)  Aprovado o Regulamento consolidado de acordo com o no padrão do NOVO 

ADMNISTRADOR tendo em vista as alterações aprovadas, sendo certo que o referido 

Regulamento, consolidado nesta ata, é de inteira responsabilidade do NOVO 

ADMINISTRADOR, inclusive, perante os cotistas e órgãos fiscalizadores e 
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autorreguladores, destacando, ainda, que todos os signatários da manifestação de voto 

reconhecem e concordam que a INTRADER está eximido de qualquer responsabilidade 

quanto ao conteúdo de referido Regulamento. 

 

s) Aprovadas as Demonstrações Financeiras e o parecer dos auditores independentes 

do FUNDO correspondentes ao exercício social findo em dezembro de 2020.  

 

t) As deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral relativas à alteração do 

Regulamento do FUNDO passarão a ter efeito na Data da Transferência. 

 

u) Os cotistas ratificam, ainda, que a INTRADER não será responsabilizada caso 

quaisquer prestadores indicados decidam não receber o FUNDO na Data da Transferência, 

sendo certo que, no caso de negativa por parte do NOVO ADMINISTRADOR ou outro 

prestador de serviço não será possível a implementação da transferência e será necessária 

a realização de nova assembleia geral de cotistas para decidir quanto aos novos 

prestadores e quanto à nova Data da Transferência. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, 

encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelo 

Presidente, Secretário e representante da Administradora e da Gestora. 

 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

_________________________                       ________________________ 

Marcelo Araujo           Anna Alves 

Presidente               Secretária 

 

 

_____________________________________________________________ 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Administradora do Fundo 
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_____________________________ 

HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA. 

Gestora do Fundo 

 

_____________________________________________________________ 

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.,  

Nova Administradora do Fundo 
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GTC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ Nº. 24.759.341/0001-03 

 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/02/2021 

Nome do Cotista Assinatura do Cotista 

 Diego Siqueira  
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ANEXO I 

 

DESPESAS/ENCARGOS/TAXAS 

EM ABERTO DO FUNDO 

GTC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ Nº. 24.759.341/0001-03 

 

 

  

 

  out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 Acumulado   

Despesas Administrativas & Operacionais R$206,00 R$0,00 R$9.106,00 R$0,00 R$7.406,40 R$16.718,40   

Taxa de Fiscalização da CVM      R$0,00   

Custódia           R$0,00   

Saldo Negativo Banco ITAÚ           R$0,00   

Taxa Bradesco           R$0,00   

Taxa Arbi Selic/ Cetip           R$0,00   

Taxa CETIP           R$0,00   

Custo  para Cetipar Operação           R$0,00   

Manutenção ITAÚ           R$0,00   

Taxa de Administração          R$ 2.156,40  R$2.156,40 *pro rata até 11/02/2021  
Taxa de Gestão           R$ 750,00  R$750,00 *pro rata até 11/02/2021  
Taxa de Distribuição           R$0,00   

Auditoria transferência        R$ 4.500,00  R$4.500,00   

Auditoria exercício     R$8.900,00     R$8.900,00   

Despesas Recuperação de crédito ( ADVOGADOS )           R$0,00   

Cartório           R$0,00   

Multa DF           R$0,00   

Manutenção ANBIMA R$206,00   R$206,00     R$412,00   

Custas Judiciais           R$0,00   

Outras Despesas Administrativas           R$0,00   

Outras Despesas Operacionais           R$0,00   
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REGULAMENTO DO FUNDO 

GTC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 

CNPJ Nº. 24.759.341/0001-03 
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Assinaturas

Marcelo Valentim de Araujo
Assinou como parte

Anna Gabriela Bueno Alves
Assinou como parte

Miguel Amantea Abras
Assinou como gestor

Tito Capitani Gusmão
Assinou como representante legal

Kelly Jancescki Gusmão
Assinou como representante legal

Diego Siqueira Santos
Assinou como parte

Paulo Roberto Mercado Jr
Assinou como representante legal

Log

10 fev 2021, 13:48:12 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 criou este documento número 80f87162-2e83-4a07-ba40-25c6fe086cb1. Data

limite para assinatura do documento: 12 de março de 2021 (08:26). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 fev 2021, 13:49:19 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.araujo@intrader.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marcelo Valentim de Araujo e CPF 087.654.617-38.

10 fev 2021, 13:49:32 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

anna.alves@intrader.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Anna Gabriela Bueno Alves e CPF 354.253.748-95.

10 fev 2021, 13:49:57 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

miguel.abras@hgicapital.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Miguel Amantea Abras e CPF 021.326.661-05.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 10 de fevereiro de 2021, 13:48
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10 fev 2021, 13:50:19 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

tito@warren.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Tito Capitani Gusmão e CPF 812.622.300-63.

10 fev 2021, 13:50:40 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

kelly@warren.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Kelly Jancescki Gusmão e CPF 989.620.510-87.

10 fev 2021, 13:51:45 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

diego@tgcore.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Diego Siqueira Santos e CPF 002.624.081-55.

10 fev 2021, 13:52:04 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura:

paulo.mercado@intrader.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Roberto Mercado Jr e CPF

167.354.588-26.

10 fev 2021, 13:52:24 Operador com email anna.alves@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-

778797485df4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 12

de março de 2021 (08:26).

10 fev 2021, 13:55:55 Anna Gabriela Bueno Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: email

anna.alves@intrader.com.br (via token). CPF informado: 354.253.748-95. IP: 179.191.101.178.

Componente de assinatura versão 1.96.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 fev 2021, 15:26:35 Kelly Jancescki Gusmão assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

kelly@warren.com.br (via token). CPF informado: 989.620.510-87. IP: 138.36.107.220.

Componente de assinatura versão 1.96.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 fev 2021, 17:43:33 Marcelo Valentim de Araujo assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marcelo.araujo@intrader.com.br (via token). CPF informado: 087.654.617-38. IP:

179.191.101.178. Componente de assinatura versão 1.96.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 fev 2021, 19:04:54 Miguel Amantea Abras assinou como gestor. Pontos de autenticação: email

miguel.abras@hgicapital.com.br (via token). CPF informado: 021.326.661-05. IP: 200.9.16.36.

Componente de assinatura versão 1.96.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 fev 2021, 13:29:13 Paulo Roberto Mercado Jr assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

paulo.mercado@intrader.com.br (via token). CPF informado: 167.354.588-26. IP:

179.191.101.178. Componente de assinatura versão 1.96.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

13 fev 2021, 14:57:00 Diego Siqueira Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: email diego@tgcore.com.br

(via token). CPF informado: 002.624.081-55. IP: 200.7.10.150. Componente de assinatura versão

1.96.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 fev 2021, 22:20:23 Tito Capitani Gusmão assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

tito@warren.com.br (via token). CPF informado: 812.622.300-63. IP: 45.175.185.42. Componente

de assinatura versão 1.96.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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13 fev 2021, 22:20:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

80f87162-2e83-4a07-ba40-25c6fe086cb1.

Hash do documento original (SHA256): f008146c56b23df4174caa3c94e74125b36bc695c9d1783982f5cdddea57ca38

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 80f87162-2e83-4a07-ba40-25c6fe086cb1, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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