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Agradecemos a oportunidade de assessorar V.Sas. em conexão com a avaliação
do BERJ, e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Prezados Senhores:

Conforme solicitação, elaboramos o presente laudo de avaliação do Banco do
Estado do Rio de Janeiro S.A. (“BERJ”), para atendimento ao Parágrafo 4º
do artigo 4º da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), bem como da Instrução CVM nº
361/02, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 436/06,
480/09, 487/10 e 492/11 (em conjunto denominadas “Instrução CVM 361”).
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De acordo com suas instruções, nossos serviços foram limitados aos
procedimentos descritos em nossa carta de contratação. A suficiência dos
procedimentos por nós aplicados é de exclusiva responsabilidade do Banco
Bradesco S.A. (“Bradesco”, “Empresa” ou “Ofertante”).

Este laudo destina-se exclusivamente à finalidade descrita. O escopo,
objetivo, metodologia, resultados e limitações, assim como as declarações do
avaliador, estão apresentados a seguir.
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Sumário executivo

Antecedentes

Em 20 de maio de 2011 o Bradesco foi declarado vencedor do
leilão (o “Leilão”) realizado pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro (“Estado”) para a venda de 96,99% das ações ordinárias e
95,21% das ações preferenciais de emissão do BERJ, que
representam 96,23% do seu capital social.

Com esta aquisição, o Bradesco assumiu o controle acionário do
BERJ com lance de R$ 1,025 bilhão, equivalente a R$
0,029450639 por ação.

O BERJ é o patrimônio restante do antigo BANERJ (adquirido
pelo Banco Itaú S.A. na época da liquidação em 1996) e cujo

Escopo e Objetivo

Dentro deste cenário, o Bradesco solicitou à PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance & Recovery Ltda. (“PwC CFR” - sociedade com
endereço em Barueri – São Paulo, na Alameda Caiapós, nº 243, 1º
andar, Conjunto C, Centro Empresarial Tamboré, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05.487.514/0002-18, Inscrição Municipal 4.57635-
7) a elaboração do presente laudo de avaliação (“Laudo” ou “Laudo de
Avaliação”), exclusivamente para atendimento ao Parágrafo 4º do
artigo 4º da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), bem como da Instrução CVM
nº 361/02, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº
436/06, 480/09, 487/10 e 492/11, que busca indicar, na presente
data, o valor ou intervalo de valor razoável para as ações de emissão dopelo Banco Itaú S.A. na época da liquidação em 1996) e cujo

controle voltou para a administração estadual no começo da década
passada.

A Assembleia do BERJ realizada em 3 de novembro de 2011
aprovou a conclusão da aquisição do controle do BERJ pelo
Bradesco.

Subsequentemente, o Bradesco pretende realizar uma Oferta
Pública Unificada para Aquisição (“OPA”) de até a totalidade das
ações ordinárias e preferenciais de emissão do BERJ detidas por
seus acionistas não controladores, cumulando uma oferta por
aquisição de controle e uma oferta para o cancelamento do registro
de companhia aberta do BERJ. A realização da OPA ficará sujeita
à aprovação da CVM.
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data, o valor ou intervalo de valor razoável para as ações de emissão do
BERJ objeto da OPA.



Sumário Executivo

Limitações de Responsabilidade

Nosso trabalho foi desenvolvido visando os objetivos já descritos na
seção Escopo e Objetivo. Portanto, nosso trabalho (incluindo
análises, resultados, conclusões e qualquer outra informação) não
deve ser utilizado para outras finalidades que não a citada.

Este Laudo não constitui julgamento, opinião ou recomendação ao
Bradesco, ao BERJ, aos acionistas do BERJ ou a qualquer
terceiro quanto à conveniência e oportunidade, ou quanto à decisão
da realização da OPA descrita no item “Escopo e Objetivo” deste
Sumário Executivo, bem como não se destina a embasar qualquer
decisão de investimento ou desinvestimento.

Este Laudo busca indicar somente o valor ou intervalo de valor

A aquisição do BERJ efetivada pelo Bradesco foi uma decisão da
sua administração e dos seus acionistas. Este trabalho é posterior a
esta decisão. Não emitiremos qualquer recomendação formal sobre
o valor ou demais condições pelas quais as partes deveriam tê-la
efetivado.

Nossos trabalhos não levaram em consideração quaisquer tipos de
contingências, insuficiências ou superveniências ativas ou passivas,
que não nos tenham sido formalmente divulgadas ou que não
estejam registradas na posição patrimonial da data-base do
trabalho, fornecida pela Administração. Conseqüentemente, nossas
conclusões não consideram o seu efeito, se houver, sobre os

razoável para as ações no âmbito da OPA, na data-base, e não avalia
qualquer outro aspecto ou implicação da OPA ou qualquer contrato,
acordo ou entendimento firmado com relação à OPA. Este Laudo
não trata dos méritos da OPA se comparada a outras estratégias
comerciais que podem estar disponíveis para o Ofertante ou para o
BERJ e/ou para seus acionistas, nem trata da eventual decisão
comercial dos mesmos de realizar e/ou aceitar a OPA. Os resultados
apresentados neste Laudo referem-se exclusivamente à OPA e não
se aplicam a qualquer outra questão ou operação, presente ou
futura, relativa ao BERJ ou aos setores em que atua.

Ao elaborarmos a avaliação constante do presente Laudo, utilizamos
informações e dados fornecidos por escrito ou verbalmente pelo
Bradesco ou obtidos das fontes mencionadas. Não estamos em
condições de emitir e não emitiremos parecer sobre os dados
históricos, projeções e demais informações contidas em nosso
Laudo.
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conclusões não consideram o seu efeito, se houver, sobre os
resultados futuros e sobre o valor de avaliação do BERJ.

Não fez parte de nosso trabalho nenhum procedimento de auditoria,
due diligence ou consultoria tributária , e tampouco foram efetuadas
investigações sobre os títulos de propriedade da Instituição
envolvida neste Laudo de Avaliação, nem verificações da existência
de ônus ou gravames sobre os mesmos.

A PwC, seus sócios, empregados e prepostos, em hipótese alguma
serão responsáveis por indenizar o Bradesco, o BERJ, seus
acionistas ou qualquer terceiro que se sentir direta ou indiretamente
prejudicado pelos serviços prestados pela PwC sob a presente
contratação, salvo se tais prejuízos forem ocasionados por
comprovada negligência, falta de ética ou conduta fraudulenta da
PwC e, sejam diretamente decorrentes dos serviços por nós
prestados sob este instrumento.
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Avaliações de empresas e setores elaborados também pela PwC
poderão tratar premissas de mercado de modo diferente da
abordagem contida neste Laudo de Avaliação, de forma que
outros departamentos da PwC e empresas relacionadas podem
utilizar em suas análises, relatórios e publicações, estimativas,
projeções e metodologias diferentes daquelas utilizadas neste
Laudo de Avaliação, podendo tais análises, relatórios e
publicações conter conclusões diversas das descritas neste Laudo.

Este Laudo não é e não deve ser utilizado como (i) uma opinião
sobre a adequação (fairness opinion) da OPA; (ii) uma
recomendação relativa a quaisquer aspectos da OPA; ou (iii) uma
opinião sobre a adequação ou uma determinação do preço justo
da OPA. Este Laudo não foi compilado ou elaborado visando ao

A PwC não assume qualquer responsabilidade ou obrigação de
indenizar relacionada à exatidão, veracidade, integridade,
consistência, suficiência, razoabilidade e precisão das informações
disponibilizadas, as quais são de única e exclusiva responsabilidade
do Ofertante ou do BERJ. A PwC utilizou informações extraídas da
demonstrações financeiras auditadas do BERJ; informações
gerenciais obtidas com o Ofertante sobre suas próprias operações e
sobre o BERJ; e informações disponíveis ao público em geral e/ou
obtidas com terceiros. Muito embora a PwC não tenha conduzido
verificações independentes de tais informações, as mesmas foram
aceitas e utilizadas pela PwC após análise de sua consistência e de
sua adequação para os fins desta avaliação.

Nada contido neste Laudo de Avaliação será interpretado ouda OPA. Este Laudo não foi compilado ou elaborado visando ao
cumprimento de qualquer dispositivo legal ou regulamentar no
Brasil ou no exterior, exceto por aqueles aplicáveis à OPA.

A PwC, seus administradores, empregados, consultores, agentes
ou representantes não fazem, nem farão, expressa ou
implicitamente, qualquer declaração ou garantia em relação à
precisão ou completude de qualquer informação disponibilizada
pelo Ofertante, pelo BERJ ou por terceiros contratados
(incluindo estudos, projeções ou previsões, ou, ainda, premissas
ou estimativas nas quais tais projeções e previsões se basearam)
utilizadas para a elaboração deste Laudo de Avaliação. Além
disso, a PwC não assume nenhuma obrigação de conduzir, e não
conduziu, nenhuma inspeção física das propriedades ou
instalações do BERJ.
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Nada contido neste Laudo de Avaliação será interpretado ou
entendido como sendo uma declaração da PwC quanto ao passado
ou ao futuro do BERJ.

As informações demográficas, macroeconômicas, regulatórias, do
mercado de ações e do mercado de atuação do BERJ mencionadas
neste Laudo, quando não disponibilizadas pelo Ofertante, foram
baseadas, dentre outras, em fontes públicas reconhecidas e
consideradas confiáveis.

As informações contidas neste Laudo refletem as condições
financeiras do BERJ na data-base da avaliação, e de acordo com as
informações disponibilizadas, de forma que qualquer alteração
nestas condições posteriormente a esta data ou nas informações
disponibilizadas poderá alterar os resultados ora apresentados. A
PwC não está obrigada, a qualquer tempo, atualizar, revisar,
reafirmar ou revogar qualquer informação contida neste Laudo, no
todo ou em parte, ou a fornecer qualquer informação adicional
relacionada a este Laudo.
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O eventual sucesso ou insucesso da OPA não foi considerado no
resultado deste Laudo. A PwC não expressa qualquer opinião sobre
os efeitos que eventualmente possam ser gerados para a Bradesco
ou o BERJ como consequência da OPA e não assume qualquer
responsabilidade em relação ao seu resultado.

A PwC não fez e não faz qualquer recomendação, explícita ou
implícita, a respeito dos termos e condições da OPA.

Este Laudo de Avaliação levou em consideração a avaliação
realizada pela Fundação Getúlio Vargas-RJ (“FGV-RJ”), que no
leilão vencido pelo Bradesco foi a instituição responsável por
avaliar o BERJ para o vendedor.

Metodologia Aplicada

Foram utilizados modelos matemáticos financeiros de acordo com o
método selecionado para os trabalhos de avaliação do patrimônio
líquido a preços de mercado do BERJ, para atendimento ao
Parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), bem como
da Instrução CVM nº 361/02, com as alterações introduzidas pela
Instrução CVM nº 436/06, 480/09, 487/10 e 492/11.

Foram utilizadas estimativas de valor justo ou de liquidação dos
ativos não operacionais. A avaliação do aproveitamento dos créditos
tributários do BERJ foi vinculada à geração esperada de resultados
tributáveis.
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Este Laudo de Avaliação não constitui um julgamento, opinião ou
recomendação à administração ou acionistas do BERJ ou a
qualquer terceiro quanto à conveniência e oportunidade, ou quanto
à decisão de realização ou de aceitação da OPA. Este Laudo de
Avaliação, incluindo suas análises e conclusões, (i) não constitui
uma recomendação para qualquer membro do Conselho de
Administração ou acionista do BERJ ou do próprio BERJ,
tampouco de quaisquer de suas controladoras, controladas ou
coligadas sobre como votar ou agir em qualquer assunto
relacionado à OPA; e (ii) não poderá ser utilizado para justificar o
direito de voto de qualquer pessoa sobre qualquer assunto,
inclusive acionistas do BERJ.

Em relação à carteira de 915 contratos de crédito imobiliário e 831
imóveis, foi analisado o racional utilizado para sua estimativa de
avaliação. Os serviços ora previstos não contemplaram nenhuma
avaliação independente do valor de mercado das propriedades do
BERJ.



Conclusão

Os procedimentos técnicos empregados neste estudo estão de acordo com a metodologia prevista na Instrução CVM nº 361.

O lance vencedor ofertado no Leilão 1 pelo Bradesco pelo contrato de compra de ações de 96,23% BERJ foi de R$ 1,025 bilhão,
equivalente a R$ 0,029450639 por ação.

As ações de emissão do BERJ não são objeto de negociações em Bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado, de forma que não havia
processo de formação de cotação de mercado. Não houve atividade operacional do BERJ nos anos anteriores, e não havia perspectivas do
ponto de vista do BERJ de retomada das mesmas.

Como consequência, não se aplicam as metodologias de avaliação por:
• Preço médio de cotação em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado; e

Sumário Executivo

• Preço médio de cotação em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado; e
• Fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado ou múltiplos de transações comparáveis.

O Patrimônio Líquido Contábil em 30 de setembro de 2011 é de R$ 317,142 milhões, equivalente a R$ 0,00876908 por ação. O Patrimônio
Líquido avaliado a preços de mercado ou realização, utilizando estimativas de valor justo ou de liquidação dos ativos não operacionais, na
mesma data-base, e adicionando o valor presente dos direitos de compensação de perdas fiscais acumuladas pelo BERJ, calculado entre R$
615 milhões (15 anos) a R$ 974 milhões (5 anos), monta ao intervalo de R$ 679,020 milhões a R$ 1.038,020 milhões, equivalentes de R$
0,018775135 a R$ 0,028701607 por ação.

O Leilão foi uma disputa aberta a participantes de notório interesse e capacidade no investimento, e todos eles independentes entre si e do
vendedor. Foram recebidas 4 (quatro) propostas que resultaram das análises e avaliações feitas internamente por cada um dos licitantes e
tornou o processo efetivo; o Bradesco ofertou o lance vencedor, de R$ 1,025 bilhão, 41% acima do segundo colocado (Banco do Brasil) e
quase o dobro do preço mínimo. Teria sido vencedor com qualquer valor acima de R$ 810,406 milhões. O mecanismo do Leilão estimulou
cada participante a aproximar-se de seu valor máximo.
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1. Leilão em 20 de maio de 2011 na BM&F Bovespa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Estado”) para a venda de 96,99% das ações ordinárias e 95,21% das ações
preferenciais de emissão do BERJ, representando 96,23% do seu capital social, em que o Bradesco foi declarado vencedor e assumiu o controle acionário do BERJ.

2. Resultado do Leilão encontra-se no Anexo ao final deste Laudo.



Resumo dos Valores Apresentados (Critérios) Valor por Ação (R$)

a) Preço médio ponderado de cotação das ações
As ações de emissão do BERJ não são objeto de
negociações em Bolsa de Valores ou mercado de
balcão organizado.

b) Patrimônio líquido contábil do BERJ em 30 de setembro de 2011 R$ 0,00876908 por ação

Não houve atividade operacional do BERJ nos

Conclusão

O quadro abaixo apresenta as metodologias utilizadas no Laudo de Avaliação e os respectivos valores por ação de emissão do BERJ.

c1) Fluxo de Caixa descontado
Não houve atividade operacional do BERJ nos
anos anteriores, e não havia perspectivas do ponto
de vista do BERJ de retomada das mesmas.

c2) Múltiplos de Mercado e de Transações Comparáveis
Não há instituições que sejam consideradas em
condições comparáveis.

d1) Patrimônio líquido do BERJ avaliado a preços de mercado / realização, em 30 de

setembro de 2011
R$ 0,018775135 – R$ 0,028701607

d2) Leilão R$ 0,029450639
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Em atendimento à alínea “f” do ítem IX do Anexo III da Instrução CVM no. 361, concluímos que o resultado do Leilão é o
critério mais adequado para definição do valor justo de mercado, resultando em R$ 0,029450639 por ação, tanto
ordinária quanto preferencial. Este é o preço pelo qual 96,23% das ações do BERJ foram transacionadas, e
consequentemente, a referência mais relevante para a precificação dos 3,77% residuais.



2. Informações sobre o avaliador
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PricewaterhouseCoopers

Presença no Mundo
A PwC é um network global de firmas separadas e independentes que
trabalham de forma integrada na prestação de serviços de Assessoria
Tributária, Empresarial e de Auditoria.

As firmas que compõem o network global estão presentes em 154
países e congregam mais de 161.000 colaboradores e sócios em todo o
mundo. O conhecimento, a experiência e a capacidade de nossos
profissionais em desenvolver soluções criativas permitem criar valor
para nossos clientes, acionistas e stakeholders com o mínimo de
riscos. Nossa atuação é pautada pelo rigor na adoção das boas práticas
de governança corporativa e pela ética na condução dos negócios.

Além disso, o profundo comprometimento das firmas com
princípios éticos e com a transparência em relação às suas
atividades faz da PwC no Brasil um símbolo inequívoco de
qualidade e confiabilidade para seus clientes.

Informações sobre o avaliador

de governança corporativa e pela ética na condução dos negócios.

Brasil
Presente no país desde 1915, quando inaugurou seu primeiro
escritório no Rio de Janeiro, a PwC possui cerca de 4.700
profissionais no Brasil distribuídos em escritórios em 15 cidades. O
aspecto mais estratégico dessa estrutura pulverizada é garantir que,
além da capacitação e especialização inerentes a todos os profissionais
da PwC no Brasil, os colaboradores regionais tenham amplo
conhecimento das culturas e das vocações econômicas próprias de
cada região. Esse conhecimento da sociedade em que atuam, a
experiência profissional e a excelência acadêmica dos colaboradores
das firmas são fatores que garantem a eficiência na prestação de
serviços do network.

S. José dos Campos

Ribeirão Preto

Campinas
Sorocaba

Caxias do Sul
Porto Alegre

Florianópolis
Curitiba

São Paulo
Rio de Janeiro

Salvador

Recife

Belo
Horizonte

Brasília
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Apresentação do departamento de Corporate Finance & Restructuring da PwC no Brasil

• No Brasil, a PwC conta, há mais de 30 anos, com um time dedicado
a Corporate Finance, abrangendo serviços de assessoria em
negociação de empresas, avaliação de empresas e de negócios.

• Nossa estrutura tem, atualmente, mais de 80 profissionais:
• 9 Sócios;
• 9 Diretores;
• 25 Gerentes Sr. e Gerentes;
• 6 Supervisores;
• 43 Consultores Sr., Consultores e Assistentes.

A página seguinte inclui os curricula dos nossos profissionais de
maior senioridade diretamente envolvidos neste Laudo de
Avaliação;

• Nosso portfolio de serviços inclui a assessoria bem-sucedida a
compradores e vendedores em diversas transações – vide
páginas a seguir para uma amostra das transações que tiveram
sua divulgação autorizada.

• Trabalhos relacionados a avaliações de empresas, incluem:

• Avaliações para fins de troca de participações, em que a
os valores de cada empresa definem a razão de troca;
muitas destas avaliações foram para fins públicos,
inclusive para registro na CVM

• Suporte a empresas na análise de licitações, leilões e
definição de lances

Avaliação;

• Entre nossos clientes, estão empresas de diversos portes, desde
empresas nacionais de médio porte até grandes grupos nacionais;

• As indústrias atendidas abrangem praticamente todas os setores da
economia, incluindo bancos e serviços financeiros.

• Além da experiência do próprio time de Corporate Finance, a PwC
mantém grupos multidisciplinares dedicados a setores-chave da
economia, incluindo Serviços Financeiros.

• Quando necessário, serve como fonte de referência e
informações para o desenvolvimento dos projetos

definição de lances

• Para análise de viabilidade de negócios e
empreendimentos, desde iniciativas “greenfield” até a
análise ‘continuidade de operação vs encerramento’

• Para justificativa de valor de ágio, frente a autoridades
fiscais

• Para o cumprimento das novas normas contábeis,
regidas pelo IFRS e outras normas similares

• PPA (alocação do preço de aquisição), valor justo
de ativos e passivos, ativos biológicos etc.
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Profissionais responsáveis pelo Laudo de Avaliação

• Rogério é sócio líder da prática de Deals em São Paulo. Possui mais de 20 anos de experiência, a maior
parte trabalhando com Grupos Econômicos nacionais e internacionais de diversas áreas, como Produtos
Químicos e Alimentícios, Fosfatos, Telecomunicações, Bancos, Mídia e Comunicação, Tintas, Construção
Civil e Bens de Consumo. Assim como consultoria em Fusões e Aquisições e projetos de Due Diligence, sua
experiência inclui a coordenação de auditoria internacional do grupo internacional que envolve muitas
empresas e escritórios da PwC em diferentes países, incluindo a preparação de demonstrações financeiras
de acordo com o US GAAP. Formado em Contabilidade Pública, com especialização em Contabilidade
Gerencial e MBA pela Universidade de Ohio.

Rogério Gollo
Sócio, M&A

• Toro tem mais de 20 anos de experiência em trabalhos de avaliação por rentabilidade futura, estudos de
viabilidade, revisão de projeções financeiras ou comparáveis envolvendo os mais diversos segmentos de
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Antonio Cardoso Toro
Sócio, M&A

João Roberto Mesquita
Gerente Sênior, M&A

• Mesquita ingressou na PwC em setembro de 2010. Possui 15 anos de experiência e presta assessoria em
M&A, negociação e avaliação de instituições para Fusões e Aquisições entre partes no Brasil, América
Latina, Europa e África. Antes da PwC, trabalhou na Ernst & Young, Banco ABN Amro e Banco de
Investimentos Garantia. Engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da USP (1996). Possui MBA
Economia e Setor Financeiro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (2006) e Master
Economie et Strategie Des Acteurs - Spécialité Economie d’Enterprise pela Université Pierre Mendes –
Grenoble – França (2007). Analista de valores mobiliários credenciado (CNPI) e de Investimentos
(ANBIMA CPA-20).

viabilidade, revisão de projeções financeiras ou comparáveis envolvendo os mais diversos segmentos de
negócio. Atua como assessor de Fusões e Aquisições desde 1988, envolvido em negociações de empresas de
segmentos diversos como Financeiro, Mineração, Comercial e Industrial, entre partes nacionais e
internacionais. É membro do ´Fórum de Líderes Empresariais”, eleito como liderança no setor de Serviços
Especializados. Tem ampla experiência em processos de reestruturação financeira e societária complexos, e
das respectivas implicações contábeis, tributárias, regulatórias, societárias, e de avaliação presentes em
situações deste tipo. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, 1989. Especialização
em Corporate Restructuring, pela Harvard Business School – 2004 e pelo INSEAD, em 2007.



Credenciais em M&A – algumas transações com divulgação autorizada

MINUTA PARA DISCUSSÃO

SUJEITA A ALTERAÇÕES

Grupo Yázigi assessorado por

Corporate Finance & Recovery
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Credenciais em M&A – algumas transações com divulgação autorizada
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Credenciais em M&A – algumas transações com divulgação autorizada
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Credenciais em M&A – algumas transações com divulgação autorizada
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Credenciais em Avaliação

Em presa Setor Capital Data

Ampla Investimentos e Serv iços S.A. Inv estimentos e Participações Aberto out-11

Ampla Energia e Serv iços S.A. Utilidade Pública Aberto out-11

Rodov ias do Tietê Construção e Transporte Fechado ago-11

Usiminas Mineração Materiais Básicos Aberto jul-11

Grupo Júlio Simões Construção e Transporte Fechado jul-11

Associação Universitária Interamericana Consumo Fechado mai-11

Brazil Pharma Consumo Fechado mar-11

CBL - Companhia Brasileira de Latas Materiais Básicos Fechado mar-11

Companhia Metalúrgica Prada Materiais Básicos Fechado mar-11
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Companhia Metalúrgica Prada Materiais Básicos Fechado mar-11

Eldorado Celulose e Papel Materiais Básicos Fechado mar-11

Telev isão Bahia Ltda Consumo Fechado fev-11

GRV Solutions Financeiro Fechado fev-11

M4U Financeiro Fechado jan-11

Cia. Muller de Bebidas S.A. Consumo Fechado dez-10

Tectron Produtos Veterinários Ltda. Consumo Fechado nov-10

Globex Utilidades S.A Consumo Aberto out-10

Nova Casas Bahia Consumo Fechado out-10

Thermotite Bens Industriais Fechado ago-10

MMC - Automotores do Brasil S.A Bens Industriais Fechado jul-10



Credenciais em Avaliação

Em presa Setor Capital Data

ALL - All Parque Emp. Serv iços e Participações Ltda Consumo Fechado jul-10

SVB - Automotores do brasil S.A Bens Industriais Fechado jul-10

Derivados do Brasil S.A Consumo Fechado jul-10

Rontan Eletro Metalurgica ltda Bens Industriais Fechado jun-10

FBA - Fundição Brasileira de Alumínio Ltda Materiais Básicos Fechado jun-10

Weg S.A. Bens Industriais Aberto dez-09

Trafo S.A. Bens Industriais Aberto dez-09

Pronor Petroquímica S.A. Materiais Básicos Aberto dez-09

Cia Brasileira de Meios de Pagam ento (VisaNet) Financeiro Aberto dez-09
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Cia Brasileira de Meios de Pagam ento (VisaNet) Financeiro Aberto dez-09

Nova Celisa S.A. Consumo Aberto dez-09

Hotéis Othon Consumo Aberto dez-09

Gerdau S.A. Materiais Básicos Aberto dez-09

Aços Vilares S.A. Materiais Básicos Aberto dez-09

ViaOeste S/A Construção e Transporte Aberto out-09

Prodimol Biotecnologia S/A Consumo Aberto set-09

Hotéis Bourbon Consumo Fechado jul-09

Equipamentos NGK-Rinnai Ltda. Bens Industriais Fechado jun-09

Melpaper S.A. Materiais Básicos Aberto abr-09

Siciliano S.A. Consumo Fechado fev-09



Credenciais em Avaliação

Em presa Setor Capital Data

Banco Nossa Caixa S.A. Financeiro Aberto set-08

Banco do Brasil S.A. Financeiro Aberto ago-08

Cia. Bras. de Meios de Pagam ento - Visanet Financeiro Aberto m ar-08

Equatorial Energia S.A. Utilidade Pública Aberto jan-08

CredLecca S.A. Financeiro Fechado dez-07

Concessionária de Rodovias do Oeste de SP - ViaOeste Construção e Transporte Aberto ago-07

Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A. Financeiro Aberto m ai-07

CCR - Cia de Concessões Rodoviárias Construção e Transporte Aberto mai-07

Banco ABN Am ro Real S.A. Financeiro Aberto m ar-07
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Banco ABN Am ro Real S.A. Financeiro Aberto m ar-07

CCR - Cia de Concessões Rodoviárias Construção e Transporte Aberto jan-07



Declarações do avaliador – Independência e Conflitos de Interesse

A PwC declara que:

• Nenhum de seus sócios possui qualquer interesse financeiro no BERJ. Além disso, na data deste Laudo, nenhum dos profissionais da
PwC que participaram do projeto são, direta ou indiretamente, titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do BERJ, nem
derivativos nelas referenciados, bem como não são administradores de valores mobiliários do BERJ.

• Não possui conflito de interesses com o BERJ, seus acionistas controladores e seus administradores, que lhe diminua a independência
necessária ao desempenho de suas funções em relação à elaboração do Laudo de Avaliação.

• Pelos serviços referentes à preparação deste Laudo de Avaliação, independentemente do sucesso ou insucesso da OPA, a PwC receberá do
Bradesco a importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), líquidos das despesas incorridas por conta deste trabalho.

• Nos termos do contrato de prestação de serviços celebrado entre PwC e Bradesco, o Bradesco concordou em indenizar a PwC por todos
e quaisquer danos, prejuízos e despesas razoáveis, incluindo honorários advocatícios e custas judiciais, decorrentes de demandas intentadas
contra a PwC ou contra qualquer firma PricewaterhouseCoopers, por terceiros, em face da elaboração do presente Laudo, ficando, contudo,
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contra a PwC ou contra qualquer firma PricewaterhouseCoopers, por terceiros, em face da elaboração do presente Laudo, ficando, contudo,
prejudicada tal indenização caso as demandas decorram de comprovada negligência, conduta antiética ou fraudulenta da PwC.

• Na data deste Laudo de Avaliação, a PwC mantém relacionamento comercial com o Bradesco, suas controladas, coligadas, que não
impactam a análise realizada na elaboração deste Laudo de Avaliação. A PwC não possui outras informações comerciais e creditícias de
qualquer natureza relativas ao Bradesco, suas controladas e coligadas que possam impactar o Laudo de Avaliação.

• Recebeu remuneração por serviços de consultoria, avaliação, auditoria e assemelhados do Bradesco nos 12 (doze) meses anteriores à
data deste Laudo de Avaliação no montante total de R$ 11.414.000,00 (onze milhões quatrocentos e catorze mil reais).

• O Bradesco, o BERJ, seus acionistas controladores e seus administradores não direcionaram, interferiram, limitaram, dificultaram nem
praticaram quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões ora apresentadas, nem tampouco determinaram ou restringiram a
capacidade da PwC de determinar de forma independente as metodologias por ele utilizadas para alcançar as conclusões apresentadas no
Laudo de Avaliação, ou restringiram a capacidade da PwC de determinar as conclusões apresentadas no Laudo de Avaliação.



Processo Interno de elaboração e aprovação do Laudo

• O processo interno de elaboração e aprovação do Laudo incluiu a condução dos trabalhos por um time compreendendo consultores e
gerente sênior, sob a direção geral de um sócio, que conduziu entrevistas com a Empresa, preparação dos modelos e das análises, além da
elaboração do Laudo. O trabalho final foi revisado por um segundo sócio não envolvido na execução dos trabalhos e na preparação do Laudo. A
aprovação interna deste Laudo incluiu a revisão metodológica e de cálculos pela liderança da equipe envolvida no trabalho, incluindo os sócios
responsáveis pela avaliação.
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3. Informações sobre o BERJ
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Informações sobre o BERJ

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., em Liquidação - BERJ é o patrimônio restante do antigo BANERJ (adquirido pelo Banco Itaú
S.A. na época da liquidação em 1996) e cujo controle voltou para a administração estadual no começo da década passada.

É uma sociedade de economia mista, até recentemente integrante da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, foi fundado em
1945, sob a denominação de Banco da Prefeitura do Distrito Federal S.A.. Tem sede no Rio de Janeiro/RJ, à Rua D’Ajuda, n 5, 27 andar, e está
inscrito no CNPJ/MF sob o no. 33.147.315/0001-15.

Estrutura Societária

Bradesco
PREVI- Outros
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Bradesco
PREVI-

BANERJ

BERJ

Outros
acionistas

96,23% 2,89% 0,88%

210.870.796 ordinárias
107.562.584 preferenciais

20.111.093.543 ordinárias
14.692.904.718 preferenciais

412.385.298 ordinárias
631.102.039 preferenciais

20.734.349.637 ordinárias

15.431.569.341 preferenciais

TOTAL DE AÇÔES

36.165.918.978



Informações sobre o BERJ 1

Aplicações Financeiras

O BERJ, a exemplo de qualquer outra companhia em liquidação, tem por objetivo primeiro realizar ativos para saldar passivos. Nesse contexto,
sua gestão reside em atividades voltadas a alienações, manutenções e ao equacionamento de contenciosos administrativos e judiciais, de
naturezas variadas. Logo, as fontes de recursos resumem-se a vendas de ativos, ao recebimento eventual de contenciosos, juros de aplicações
financeiras e aluguéis. Seus gastos são realizados para honrar passivos, para despesas de manutenção e de carregamento de imóveis, e nos
dispêndios para administração da própria liquidação.

Os recebíveis da carteira de créditos imobiliários, formada pelos contratos sem cobertura do FCVS, sendo 241 contratos ativos e 583 inativos,
renderam, de janeiro à julho de 2011, R$ 700 mil, de acordo com as notas publicadas em conjunto com as demonstrações financeiras nesta data.

Gestão de Imóveis

Em 2011, o BERJ contava com 832 imóveis de sua titularidade, estando 233 alugados.

Os aluguéis dos imóveis, até julho de 2011, renderam ao Banco R$ 14 milhões, contra R$ 7,6 milhões, em 2010. Tal acréscimo explica-se,
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Os aluguéis dos imóveis, até julho de 2011, renderam ao Banco R$ 14 milhões, contra R$ 7,6 milhões, em 2010. Tal acréscimo explica-se,
basicamente, pelos esforços despendidos para redução da inadimplência nos contratos de locação já em curso e amortização, pelo Estado do Rio
de Janeiro, de parte do seu saldo de aluguel a pagar.

Cumpre anotar que os aluguéis de maior vulto encontram-se contratados junto ao Estado do Rio de Janeiro e que o saldo a ressarcir, em 2011, é
de aproximados R$ 25 milhões. Não obstante, foram amortizados R$ 9,1 milhões como forma de garantir o fluxo de caixa mínimo da
Companhia.

Foram mantidos esforços para regularização das situações possessórias da carteira de imóveis da Companhia, com ajuizamento, em 2011, de 24
ações de emissão de posse.

Deu-se, ainda, sequência aos trabalhos de regularização de imóveis junto a autoridades municipais e a cartórios, os quais têm permitido os
encerramentos de longas e dispendiosas pendências.

1. Todas as informações aqui mencionadas foram obtidas da publicação das demonstrações
financeiras do BERJ, de responsabilidade do seu antigo liquidante.



Informações sobre o BERJ 1

Contexto Operacional

Em dezembro de 1994, o BACEN decretou o Regime de Administração Especial Temporária, pelo prazo de doze meses, nomeando um
Conselho Diretor para administrar o Banco. Em 28 de dezembro de 1995, esse regime foi prorrogado por mais doze meses e, em 2 de janeiro
de 1996, o BACEN homologou a indicação do novo Conselho Diretor, designado pelo Consórcio formado pelo Banco Bozano Simonsen S.A. e a
Companhia Bozano Simonsen, vencedor da licitação para administrar o Banco, durante o exercício de 1996.

Em outubro de 1996, o BERJ, na qualidade de acionista majoritário do Grupo BANERJ, transformou a BANERJ – Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. em banco múltiplo, que passou a ter a denominação de Banco BANERJ S.A., sendo transferidos para este banco os
bens intangíveis representados por fundo de comércio, base de clientes, marcas, nome comercial “BANERJ”, nomes de fantasia e logotipos,
bem como todas as marcas de produtos bancários de caráter financeiro, mais as agências, que foram adquiridos, mais tarde, pelo Banco Itaú
S.A.

Em dezembro de 1996, o BACEN decretou a liquidação extrajudicial do BERJ, tendo em vista a insuficiência patrimonial e incapacidade
financeira da Instituição em honrar compromissos, e nomeou o Banco Bozano Simonsen como liquidante.
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Em maio de 1997, o BERJ transferiu o controle acionário da Banerj Seguros S.A. ao, também controlado, Banco BANERJ S.A..

Em junho de 1997, o BERJ vendeu ao Banco Itaú S.A., por intermédio de leilão na Bolsa de Valores, 99,97% do capital social do Banco
BANERJ S.A.,

O BACEN, em fevereiro de 2002, decretou o término do regime de liquidação extrajudicial e início do regime de liquidação ordinária do
BERJ.

Em agosto de 2006, o Estado do Rio de Janeiro foi autorizado a adotar as medidas necessárias ao encerramento da liquidação do BERJ,
consubstanciada na compensação de créditos e débitos entre o Estado do Rio de Janeiro e o Banco; na capitalização do saldo dessa operação
em seu favor; bem como na alienação das ações de sua titularidade, representativas do bloco de controle. Foi também autorizado o encontro de
contas para a compensação dos créditos e débitos apurados até então, envolvendo ativos e passivos contra o Estado do Rio de Janeiro.

Em setembro de 2006, o acionista controlador tornou expressa a intenção de alienação do controle acionário sobre a Sociedade liquidanda, via
processo de licitação, sob a modalidade de leilão.

1. Todas as informações aqui mencionadas foram obtidas da publicação das demonstrações
financeiras do BERJ, de responsabilidade do seu antigo liquidante.



Informações sobre o BERJ

Contexto Operacional

Uma vez que o BERJ trata-se de uma companhia em liquidação, não se aplicam os itens da Instrução CVM 361 abaixo (Avaliação -
Informações sobre a Companhia Avaliada):

“XI – O laudo de avaliação conterá as seguintes informações sobre a empresa:

a) breve histórico da empresa (identificação do negócio, principais ramos de atividades, estratégia competitiva, informações históricas e
desempenho histórico);

b)descrição sumária do mercado de atuação: crescimento do mercado em que atua, participação nesse mercado, principais produtos e clientes;

c) breve análise do setor onde a empresa atua;

d) premissas macroeconômicas utilizadas na elaboração do laudo; e

e) projetos de investimentos relevantes que tenham sido considerados na avaliação, com indicação dos valores envolvidos e do impacto
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e) projetos de investimentos relevantes que tenham sido considerados na avaliação, com indicação dos valores envolvidos e do impacto
financeiro.”



4. Avaliação do BERJ
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4.1. Procedimentos técnicos
de acordo com a Instrução CVM 361
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Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

De acordo com metodologia prevista na Instrução CVM 361, na data-base, abaixo segue o procedimento de apuração do valor da totalidade do
capital próprio do BERJ :

a) Preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado dos 12 meses
imediatamente anteriores à publicação até a data do fato relevante e entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de
avaliação;

b) Valor de patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou trimestrais) enviadas à
CVM;

c) Valor econômico da companhia avaliada, com indicação, inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma das seguintes
metodologias: 1) fluxo de caixa descontado; 2) múltiplos de mercado; ou 3) múltiplos de transação comparáveis

d) Outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador geralmente aceito no ramo de atividade da companhia avaliada, previsto em lei ou
aceito pela CVM
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Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

a) Preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado dos 12 meses
imediatamente anteriores à publicação até a data do fato relevante e entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de
avaliação;

b) Valor de patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou trimestrais) enviadas à
CVM;

c) Valor econômico da companhia avaliada, com indicação, inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma das seguintes
metodologias: 1) fluxo de caixa descontado; 2) múltiplos de mercado; ou 3) múltiplos de transação comparáveis

d) Outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador geralmente aceito no ramo de atividade da companhia avaliada, previsto em lei ou
aceito pela CVM

De acordo com metodologia prevista na Instrução CVM 361, na data-base, abaixo segue o procedimento de apuração do valor da totalidade do
capital próprio do BERJ :
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Preço médio ponderado de cotação das
ações

As ações de emissão do BERJ não são
objeto de negociações em Bolsa de Valores
ou mercado de balcão organizado.

Avaliação:



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

a) Preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado dos 12 meses
imediatamente anteriores à publicação até a data do fato relevante e entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de
avaliação;

b) Valor de patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou trimestrais) enviadas à
CVM;

c) Valor econômico da companhia avaliada, com indicação, inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma das seguintes
metodologias: 1) fluxo de caixa descontado; 2) múltiplos de mercado; ou 3) múltiplos de transação comparáveis

d) Outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador geralmente aceito no ramo de atividade da companhia avaliada, previsto em lei ou
aceito pela CVM

De acordo com metodologia prevista na Instrução CVM 361, na data-base, abaixo segue o procedimento de apuração do valor da totalidade do
capital próprio do BERJ :

O valor do patrimônio líquido contábil do BERJ apurado nas últimas
informações periódicas enviadas à CVM (data-base de 30 de setembro de
2011) é apresentado a seguir:
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Patrimônio líquido contábil do BERJ em 30 de setembro de 2011

Patrimônio líquido contábil do BERJ
em 30 de setembro de 2011

R$ 317,142 milhões

R$ 0,00876908 por ação

Número total de ações do BERJ : 36.165.918.978

BANCO BERJ S.A.
Informações Trimestrais - 30/09/2011 - V1
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)

Conta Descrição 30/09/2011 31/12/2010

2 Passivo Total 819.721 672.414

2.01 Passivo Circulante 335.247 307.800

2.01.07 Obrigações por Repasse do País 1.223 1.212

2.01.08 Obrigações por Repasse do Exterior

2.01.09 Outras Obrigações 334.024 306.588

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 167.332 134.245

2.02.09 Outras Obrigações 167.332 134.245

2.02.09.01 Credores Pref. Tribut. da União 167.144 134.033

2.02.09.02 Credores Pref. Parafiscais 188 212

2.03 Resultados de Exercícios Futuros

2.05 Patrimônio Líquido 317.142 230.369

2.05.01 Capital Social Realizado 4.227.315 4.227.315

2.05.02 Reservas de Capital

2.05.03 Reservas de Reavaliação 1.031 1.095

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados -3.911.204 -3.998.041

Fonte: CVM



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

a) Preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado dos 12 meses
imediatamente anteriores à publicação até a data do fato relevante e entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de
avaliação;

b) Valor de patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou trimestrais) enviadas à
CVM;

c) Valor econômico da companhia avaliada, com indicação, inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma das seguintes
metodologias: 1) fluxo de caixa descontado; 2) múltiplos de mercado; ou 3) múltiplos de transação comparáveis

d) Outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador geralmente aceito no ramo de atividade da companhia avaliada, previsto em lei ou
aceito pela CVM

De acordo com metodologia prevista na Instrução CVM 361, na data-base, abaixo segue o procedimento de apuração do valor da totalidade do
capital próprio do BERJ :

34

Fluxo de Caixa Descontado

Não houve atividade operacional do BERJ nos
anos anteriores, e não havia perspectivas do ponto
de vista do BERJ de retomada das mesmas.

Múltiplos de Mercado e de Transações
Comparáveis

Não há instituições que sejam consideradas em
condições comparáveis.

Avaliação :



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

De acordo com metodologia prevista na Instrução CVM 361, na data-base, abaixo segue o procedimento de apuração do valor da totalidade do
capital próprio do BERJ :

a) Preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado dos 12 meses
imediatamente anteriores à publicação até a data do fato relevante e entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de
avaliação;

b) Valor de patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou trimestrais) enviadas à
CVM;

c) Valor econômico da companhia avaliada, com indicação, inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma das seguintes
metodologias: 1) fluxo de caixa descontado; 2) múltiplos de mercado; ou 3) múltiplos de transação comparáveis

d) Outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador geralmente aceito no ramo de atividade da companhia avaliada, previsto em lei ou
aceito pela CVM
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Valor do Patrimônio Líquido avaliado a preços de
mercado ou de realização

R$ mil R$ por ação

Valor do patrimônio líquido contábil conforme DF´s
auditadas para a data-base de 30 de setembro de 2011

317.142

(+/-) Ajustes ao valor do patrimônio líquido para refletir
valores de mercado

(253.122)

(+) Crédito fiscal (simulação entre 5 e 15 anos) 615.000 – 974.000

Total (incluindo Crédito fiscal) 679.020 – 1.038.020
0,018775135 –
0,028701607

Avaliação:

d1) O quadro abaixo apresenta um resumo da apuração do valor pela metodologia de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado ou de
realização e os respectivos valores por ação de emissão do BERJ:

Os critérios utilizados são descritos na sequencia das próximas páginas.



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

Foi considerado o valor de certos ativos de acordo com o saldo contábil de 31 de dezembro de 2010 com os seguintes ajustes:

• Default em valores a receber: foi considerado default em valores a receber de aluguéis no montante de R$ 2.375 mil e de valores a receber
gerais no montante de R$ 31.236 mil.

• Impostos e contribuições a recuperar: foi considerado ajuste positivo de R$ 75.413 referente a ajustes no ativo que geraram diferenças
temporárias no pagamento de IR.

• Participação societária na EBSE: ajuste a valor de mercado da participação na EBSE no montante de R$ 26.294 mil, de acordo com a avaliação
por rentabilidade futura apresentada pelo vendedor.

• Desapropriação de imóveis: ajuste negativo de R$ 163.478 mil referentes a desapropriações, conforme informado no Edital do Leilão, referentes

Patrimônio líquido ajustado do BERJ em 30 de setembro de 2011 : Critérios de Ajuste
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• Desapropriação de imóveis: ajuste negativo de R$ 163.478 mil referentes a desapropriações, conforme informado no Edital do Leilão, referentes
a ativos que não foram incluídos na transação.

• Imóveis: ajuste negativo de R$ 157.741 mil referente a imóveis ocupados, de acordo com avaliação feita pelo Bradesco.

As premissas de ajustes no Patrimônio Líquido foram baseadas em informações constantes no edital do Leilão, em avaliações apresentadas pelo
vendedor e em discussões técnicas. Para refletir a data-base de 30 de setembro de 2011, foi considerada adicionalmente a diferença entre o
Patrimônio Líquido entre dezembro de 2010 e 30 de setembro de 2011, de R$ 86,773 milhões.



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

O patrimônio líquido publicado do BERJ não atribuía valor aos direitos de compensação do estoque de base de cálculo negativa (CSLL)
e prejuízos fiscais (IRPJ). Como o BERJ não matinha atividades operacionais, a interpretação prevalente era que o BERJ não tinha
meios de beneficiar-se desses direitos, cujo usufruto requer a apuração de resultados tributáveis pela CSLL e pelo IRPJ.

Ocorre que várias entidades com capacidade e interesse na aquisição do BERJ teriam capacidade de exercer tais direitos de
compensação. Bastaria que o BERJ passasse a desenvolver atividades operacionais compatíveis com o seu objeto social, e utilizasse os
resultados apurados em tais atividades para compensar - nos termos da legislação aplicável - as perdas acumuladas para fins fiscais.
Esta mudança seria possível a partir da integração com qualquer um dos grandes grupos financeiros que participaram do leilão de
privatização do BERJ, a saber: Bradesco (vencedor), Banco do Brasil, Santander e Itaú.

Como se trata de sinergia que seria obtida por vários potenciais compradores com interesse e capacidade de aquisição do BERJ, e não
da sinergia de um comprador específico e identificado, entendemos que é razoável reconhecer o aproveitamento de tais direitos de
compensação como parte do valor do BERJ, a valor presente.

Crédito Fiscal
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compensação como parte do valor do BERJ, a valor presente.

Em virtude do montante de perdas fiscais acumuladas (acima de R$ 3 bilhões), e das regras para compensação, nenhum potencial
comprador teria como aproveitar tais créditos de imediato, mas sim a longo prazo. Os exercícios de avaliação apresentados pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro para suportar a definição do preço mínimo do leilão consideraram, em sua conclusão, um prazo
de 12,5 anos para a compensação das perdas fiscais acumuladas, após terem avaliado o potencial de compensação disponível para os
principais potenciais compradores na ocasião.

Não há regra que defina como os potenciais compradores deveriam utilizar tal benefício. Esta variável é definida exclusivamente pelo
potencial comprador com base em sua projeção de resultados tributáveis; nas operações que pretende conduzir através da instituição
adquirida e em outros fatores internos. Para fins desta avaliação, tomamos como referência o intervalo de 5 a 15 anos1 para
compensação das perdas fiscais acumuladas.

Com base neste intervalo, e na taxa de desconto aplicada2, calculamos o valor presente dos direitos de compensação de perdas fiscais
acumuladas pelo BERJ entre R$ 615 milhões (15 anos) a R$ 974 milhões (5 anos).

1. Simulações dos valor presente dos créditos no Anexo deste Laudo;
2. Descrição e cálculo da taxa de desconto no Anexo deste Laudo.



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

a) Preço médio ponderado de cotação das ações da companhia objeto na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado dos 12 meses
imediatamente anteriores à publicação até a data do fato relevante e entre a data de publicação do fato relevante e a data do laudo de
avaliação;

b) Valor de patrimônio líquido por ação da companhia objeto apurado nas últimas informações periódicas (anuais ou trimestrais) enviadas à
CVM;

c) Valor econômico da companhia avaliada, com indicação, inclusive, do valor por ação, calculado por, pelo menos, uma das seguintes
metodologias: 1) fluxo de caixa descontado; 2) múltiplos de mercado; ou 3) múltiplos de transação comparáveis

d) Outro critério de avaliação escolhido pelo avaliador geralmente aceito no ramo de atividade da companhia avaliada, previsto em lei ou
aceito pela CVM

De acordo com metodologia prevista na Instrução CVM 361, na data-base, abaixo segue o procedimento de apuração do valor da totalidade do
capital próprio do BERJ :
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O Leilão 1 foi uma disputa aberta a participantes de notório interesse e capacidade no investimento, e todos eles independentes entre si e do
vendedor. Foram recebidas 4 (quatro) propostas que resultaram das análises e avaliações feitas internamente por cada um dos licitantes e
tornou o processo efetivo; o Bradesco ofertou o lance vencedor, de R$ 1,025 bilhão, 41% acima do segundo colocado (Banco do Brasil) e
quase o dobro do preço mínimo. Teria sido vencedor com qualquer valor acima de R$ 810,406 milhões. O mecanismo do Leilão estimulou
cada participante a aproximar-se de seu valor máximo.

Duas outras tentativas anteriores de venda do BERJ haviam sido feitas e não obtiveram êxito. Pelas regras definidas no edital deste último
Leilão, ele foi beneficiado pelo efeito vinculante da aquisição do BERJ com o direito de prestação de serviços de processamento da Folha de
Pagamento dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro; assim, a análise da essência do preço total pago deve ser feita de forma conjunta.

Avaliação :

1. Leilão em 20 de maio de 2011 na BM&F Bovespa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Estado”) para a venda de 96,99% das ações ordinárias e 95,21% das ações
preferenciais de emissão do BERJ, representando 96,23% do seu capital social, em que o Bradesco foi declarado vencedor e assumiu o controle acionário do BERJ.

2. Resultado do Leilão encontra-se no Anexo ao final deste Laudo.

Leilão

R$ 1,025 bilhão

R$ 0,029450639 por ação

d2) Concluímos que o valor do Leilão é o critério mais adequado de
valor justo de mercado, indicando valor de R$ 1,025 bilhão,
equivalente a R$ 0,029450639 por ação.



4.2. Conclusão
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Conclusão

Os procedimentos técnicos empregados neste estudo estão de acordo com a metodologia prevista na Instrução CVM nº 361.

O lance vencedor ofertado no Leilão 1 pelo Bradesco pelo contrato de compra de ações de 96,23% BERJ foi de R$ 1,025 bilhão, equivalente
a R$ 0,029450639 por ação.

As ações de emissão do BERJ não são objeto de negociações em Bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado, de forma que não havia
processo de formação de cotação de mercado. Não houve atividade operacional do BERJ nos anos anteriores, e não havia perspectivas do
ponto de vista do BERJ de retomada das mesmas.

Como consequencia, não se aplicam as metodologias de avaliação por:
• Preço médio de cotação em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado; e
• Fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado ou múltiplos de transações comparáveis.
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O Patrimônio Líquido Contábil em 30 de setembro de 2011 é de R$ 317,142 milhões, equivalente a R$ 0,00876908 por ação. O Patrimônio
Líquido avaliado a preços de mercado ou realização, utilizando estimativas de valor justo ou de liquidação dos ativos não operacionais, na
mesma data-base, e adicionando o valor presente dos direitos de compensação de perdas fiscais acumuladas pelo BERJ, calculado entre R$
615 milhões (15 anos) a R$ 974 milhões (5 anos), monta ao intervalo de R$ 679,020 milhões a R$ 1.038,020 milhões, equivalentes de R$
0,018775135 a R$ 0,028701607 por ação.

O Leilão foi uma disputa aberta a participantes de notório interesse e capacidade no investimento, e todos eles independentes entre si e do
vendedor. Foram recebidas 4 (quatro) propostas que resultaram das análises e avaliações feitas internamente por cada um dos licitantes e
tornou o processo efetivo; o Bradesco ofertou o lance vencedor, de R$ 1,025 bilhão, 41% acima do segundo colocado (Banco do Brasil) e
quase o dobro do preço mínimo 2. Teria sido vencedor com qualquer valor acima de R$ 810,406 milhões. O mecanismo do Leilão estimulou
cada participante a aproximar-se de seu valor máximo.

1. Leilão em 20 de maio de 2011 na BM&F Bovespa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Estado”) para a venda de 96,99% das ações ordinárias e 95,21% das ações
preferenciais de emissão do BERJ, representando 96,23% do seu capital social, em que o Bradesco foi declarado vencedor e assumiu o controle acionário do BERJ.

2. Resultado do Leilão encontra-se no Anexo ao final deste Laudo.



Resumo dos Valores Apresentados (Critérios) Valor por Ação (R$)

a) Preço médio ponderado de cotação das ações
As ações de emissão do BERJ não são objeto de
negociações em Bolsa de Valores ou mercado de
balcão organizado.

b) Patrimônio líquido contábil do BERJ em 30 de setembro de 2011 R$ 0,00876908

Não houve atividade operacional do BERJ nos

Conclusão

O quadro abaixo apresenta as metodologias utilizadas no Laudo de Avaliação e os respectivos valores por ação de emissão do BERJ.

c1) Fluxo de Caixa descontado
Não houve atividade operacional do BERJ nos
anos anteriores, e não havia perspectivas do ponto
de vista do BERJ de retomada das mesmas.

c2) Múltiplos de Mercado e de Transações Comparáveis
Não há instituições que sejam consideradas em
condições comparáveis.

d1) Patrimônio líquido do BERJ avaliado a preços de mercado / realização, em 30 de

setembro de 2011
R$ 0,018775135 – R$ 0,028701607

d2) Leilão R$ 0,029450639
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Em atendimento à alínea “f” do ítem IX do Anexo III da Instrução CVM no. 361, concluímos que o resultado do Leilão é o critério mais
adequado para definição do valor justo de mercado, resultando em R$ 0,029450639 por ação, tanto ordinária quanto preferencial. Este é o
preço pelo qual 96,23% das ações do BERJ foram transacionadas, e consequentemente, a referência mais relevante para a precificação dos
3,77% residuais.



Conclusão

A adoção do critério de consideração do Leilão como valor justo referencia-se na definição de “Valor Justo de Mercado” conforme definido
pelo SFAS 157 ou IFRS 3 1 – “o valor recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação
independente entre participantes do mercado na data da mensuração”. 2 3

Nossa avaliação não inclui os bens que foram objetos de desapropriação (Av. Nilo Peçanha, Pinacoteca e Av. Paulista 853) 4 e que não foram
objeto de aquisição pelo Bradesco. Em cumprimento ao previsto no Edital de Venda do BERJ, disponível no website da BM&F BOVESPA
S.A. 5, o Bradesco deverá reter importância equivalente a R$ 0,004368641 por ação, a ser paga aos acionistas minoritários, por ordem e
conta do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto e adicionalmente ao valor da OPA.
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1. SFAS 157 (fair value measurements) e IFRS 3 são pronunciamentos contábeis que possuem recomendações de tratamento e definição de “Valor Justo de Mercado” ou

“Valor Justo”.

2. Interpretação correspondente ao original em inglês “Fair Value is the amount for which na asset could be exchanged, a liability settled, or an equity instrument granted

could be exchanged, between knowledgeable, willing parties in na arm’s lenght transaction.” ou “the price that would be received to sell na asset or paid to transfer a

liability in na orderly transaction between market participants at the measurement date”.

3. A definição de “Valor Justo de Mercado” não elimina a complexidade e julgamento requeridos, mas visa a estabelecer critérios que devam ser seguidos por todos.

4. Conforme descrito na Cláusula 7.4 do Edital de Venda do BERJ.

5. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros



Conclusão

OFERTA NO

LEILÃO

OFERTA NO

LEILÃOOFERTA NO LEILÃO
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Preço
por ação 0,016952716 0,018775135 0,018676015 0,020956357 0,028701607 0,029450639

PL AJUSTADO

BERJ (mín.)

PL AJUSTADO

BERJ (máx.)



4.3. Glossário
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Glossário

Termo Definição

Ações objetos da OPA Ações ordinárias e preferenciais de emissão do BERJ detidas por seus acionistas não controladores

Administração Administração do Bradesco

BACEN Banco Central do Brasil

Beta Coeficiente que mede o risco não diversificável a que um ativo está sujeito

BERJ Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.

BM&F Bovespa Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

BNDU Bens não de uso próprio

Bradesco Banco Bradesco S.A.

CAPM Do inglês: Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos através da relação entre
risco (medido pelo Beta) e o retorno esperado desses ativos

CDI Certificado de Depósito Interbancário

COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

CPF Cadastro de Pessoas Físicas

Companhia objeto BERJ – Banco do Estado do Rio de Janeiro
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Glossário

Termo Definição

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

EBSE Empresa Brasileira de Soldas Especiais

EMBI Do inglês: Emerging Markets Bond Index, índice que engloba a diferença entre a média dos títulos
de dívida soberanos de um determinado país emergente denominado em dólares norte-americanos e
títulos do Tesouro norte-americano. Utilizado para medir o risco de investimento em um
determinado país

FCVS Fundo de Compensação de Variações SalariaisFCVS Fundo de Compensação de Variações Salariais

FGV-RJ Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro

Índice de Eficiência Despesas Operacionais/(Receitas de Intermediação+Receita de Serviços)

Internet Rede mundial de computadores

IR Imposto de Renda

IPCA Índice oficial de inflação no Brasil (Índice Geral de Preço ao Consumidor Amplo)

Ke Taxa de retorno exigida pelo acionista

Leilão Leilão em 20 de maio de 2011 na BM&F Bovespa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para a
venda de 96,99% das ações ordinárias e 95,21% das ações preferenciais de emissão do BERJ,
representando 96,23% do seu capital social, em que o Bradesco foi declarado vencedor e assumiu o
controle acionário do BERJ.
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Glossário

Termo Definição

Market Premium / MRP Do inglês: Market Risk Premium, prêmio por risco de mercado é o retorno adicional exigido por
investidores para compensar o risco adicional incorrido em investimentos em ações quando
comparado a investimentos livres de risco

Ofertante da OPA Banco Bradesco S.A.

OPA Oferta Pública Unificada para Aquisição de até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais de
emissão do BERJ detidas por seus acionistas não controladores, e para o cancelamento do registro
de companhia aberta do BERJ.

PF Pessoa física

Precatórios Título de dívida emitidos pelo Governo

Prejuízos fiscais Crédito fiscal a ser compensado supostamente existente

PwC PricewaterhouseCoopers

Risco País Risco de um país não honrar sua dívida soberana

Taxa de Juros Livre de Risco Taxa de retorno obtida por investimento em um ativo sem risco. O parâmetro tipicamente utilizado é
a taxa de juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América

Taxa nominal Taxa desconsiderando a inflação
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Glossário

Termo Definição

Taxa real Taxa considerando a inflação

VPL Valor presente líquido

Website Sítio ou endereço da Internet
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5. Anexos
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5.1. Balanço Patrimonial ajustado do BERJ em
30 de setembro de 2011

50



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

Patrimônio Líquido Ajustado do BERJ em 30 de Setembro de 2011 :

Ativo (R$ m il)
Balanço

Dez/10

Ajustes

realizados

Balanço

Ajustado
Passiv o (R$ m il)

Balanço

Dez/10

Ajustes

realizados

Balanço

Ajustado

Disponív el e títulos e valores mobiliários 153 - 153 Obrigações por repasses 1 .212 - 1 .212

Precatórios 192.401 - 192.401 Trabalhistas 105.908 - 105.908

Financimanto Imobiliário 6.063 - 6.063 Tributários da união 148.946 - 148.946

Transações Partes Relacionadas 2.37 5 (2.37 5) - Tributários dos municípios 885 - 885

Devedores Dep. Garantia 7 2.902 (31.236) 41.666 Parafiscais 6.7 25 - 6.7 25

Impostos e Contribuições a Recuperar 35.197 7 5.413 110.610 Provisão para contingências 93.931 - 93.931
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Número total de ações do BERJ : 36.165.918.978 (sem Crédito fiscal)

Impostos e Contribuições a Recuperar 35.197 7 5.413 110.610 Provisão para contingências 93.931 - 93.931

Valores a Ressarcir 2.625 - 2.625 Encargos e dív idas da massa 4.380 - 4.380

Títulos, Outros Créd. a Receber 3.312 - 3.312 Credores priv ilegiados 286 - 286

Participação Societária 15.151 26.294 41.445 Div ersos 10.083 - 10.083

BNDU - Gov erno RJ (163.47 8) - Provisão para contingências 69.689 - 69.689

Bens Não de Uso Próprio (157 .7 41) 18.7 7 9

Outros 80 - 80 Patrim ônio Líquido 230.369 (253.122) (22.7 53)

Imobilizado 2.158 - 18.7 7 9 Ajuste para 30 de setembro de 2011 86.7 7 3

T otal 67 2.414 (253.122) 419.293 Patrim ônio Líquido Ajustado 64.020

339.997



5.2. Taxa de desconto – Crédito Fiscal
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Taxa de Desconto – Crédito Fiscal

Calculamos a taxa de desconto a ser aplicada ao aproveitamento de crédito fiscal. Consideramos um prêmio de risco de 2% para refletir o aspecto
intangível, tendo como resultado um custo de capital próprio nominal de 15,51 % a.a. nominal, conforme mostrado a seguir.

Para o cálculo do CAPM foram utilizados os dados mais recentes disponíveis, conforme detalhado abaixo:

 Beta: A média semanal apresentada pelas instituições comparáveis nos últimos 2 anos foi de 0,92.

 Risk Free (taxa de juros livre de risco): Retorno dos títulos de 30 anos emitidos pelo Tesouro Nacional norte americano. Foi utilizada a
média dos últimos dois anos, 4,26% a.a.

 Risco país: A média do risco país medido pelo EMBI+Brasil dos últimos dois anos, 2,13% a.a.

 Market premium: Foi utilizado o prêmio médio do mercado acionário nos últimos 50 anos calculado pelo Ibbotson Associates, de 5% a.a.

 Inflação Brasil e Inflação EUA: Foram utilizadas as projeções observadas no longo prazo.

As tabelas abaixo mostram um resumo das premissas utilizadas no nosso cálculo da taxa de desconto, inclusive com as entidades que foram
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As tabelas abaixo mostram um resumo das premissas utilizadas no nosso cálculo da taxa de desconto, inclusive com as entidades que foram
consideradas como referência apenas para efeito de cálculo de “Beta” (grandes bancos brasileiros):

Ita ú Un iba n co Holdin g S.A .

Ban co Br a desco S.A .

Ban co do Br a sil S.A .

Ban co San tan der (Br a sil) S.A .

Ban co do Esta do do Rio Gr a n de do Su l

Ban co A BC Br asil S.A .

Prem issas

Impostos Brasil (IRPJ + CSLL) 40,00%

Beta 0,92

Risk Free 4,26%

Risco País 2,13%

Market Premium 5,00%

Inflação Brasil (longo prazo) 4,40%

Inflação EUA (longo prazo) 1 ,95%

Ke nom inal (a.a) 13,51%

Ke real (a.a) 9,01%

CAPM

Prêmio de risco 2,00%

Ke nominal (a.a.) 15,51%



5.3. Resultado do Leilão de 20 de maio de 2011
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Anexo – Resultado do Leilão

Leilão: 05/2011

Lote 1A

• Encerrado

20.111.093.543 ações ordinárias e 14.692.904.718 preferenciais'

Data/Hora: 20/5/2011 - 10:00:16

Valor Mínimo: R$ 513.062.860,81 Fase atual: • Encerrado

.LEILÃO DE VENDA DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA.

realizado em 20 de maio de 2011 na BM&F Bovespa pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro (“Estado”) para a venda de 96,99% das ações ordinárias e 95,21% das ações
preferenciais de emissão do BERJ, representando 96,23% do seu capital social, em que o
Bradesco foi declarado vencedor e assumiu o controle acionário do BERJ.

Valor Mínimo: R$ 513.062.860,81

Valor de Corte: R$ 922.500.000,00

Leilão encerrado às: 10:13:33

Vencedor(es): BRADESCO S.A. CTVM

BANCO BRADESCO S/A

Valor do Lance: R$ 1.025.000.000,00

O diretor está lendo os lances por ordem de entrega dos envelopes

Número de lances: 4 - sendo: 4 lance(s) em envelope e 0 a viva-voz

Participante Valor do Lance (R$) (%) Ágio

BANCO BRADESCO S/A 1.025.000.000,00 99,78

BANCO DO BRASIL S.A. 729.365.000,00 42,15

BANCO SANTANDER BRASIL S/A 650.000.000,01 26,69

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 590.022.289,93 14,99

Fase atual: • Encerrado
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5.4. Crédito Fiscal
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O BERJ é titular dos seguintes direitos de compensação de tributos em dezembro de 2010:

• Prejuízos fiscais de Imposto de Renda no montante de R$ 2.773 milhões, já líquidos de R$ 450 milhões utilizados para pagamento de multa e
juros de impostos sob pedido de parcelamento.

• Base Negativa de Contribuição Social de R$ 3.569 milhões.

• Adições temporárias de R$ 254 milhões, aplicáveis a ambos os tributos.

Estes direitos de compensação representam créditos fiscais avaliados em R$ 1.330 milhões, dos quais R$ 1.228 milhões sujeitos à limitação de
compensação de 30% do lucro tributável do BERJ em cada exercício social.

Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

Crédito Fiscal
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Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

Crédito Fiscal – 5 anos :

(R$ milhões)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSLL

Rev ersão de adições temporárias 51 51 51 51 51

Base negativa inicial 3.569 2.909 2.219 1.499 7 47 - - - - -

Compensação 660 690 7 21 7 51 7 47 - - - - -

Base negativa final 2.909 2.219 1.499 7 47 - - - - - -

IRPJ

O quadro abaixo mostra simulação de aproveitamento dos créditos tributários em 5 anos. O valor presente do aproveitamento fiscal neste cenário é
de R$ 974 milhões.
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IRPJ

Rev ersão de adições temporárias 51 51 51 51 51 - - - - -

Prejuízo fiscal inicial 2.7 7 3 2.113 1.423 7 02 - - - - - -

Compensação 660 690 7 21 7 02 - - - - - -

Prejuízo fiscal final 2.113 1.423 7 02 - - - - - - -

Utilização dos créditos fiscais

de adições temporárias 20 20 20 20 20 - - - - -

de base negativa de CSLL 99 103 108 113 112 - - - - -

de prejuízos fiscais de IRPJ 165 17 2 180 17 6 - - - - - -

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aproveitam ento Fiscal 284 296 309 309 132 - - - - -

Aproveitamento Fiscal Total 1 .330

Valor Presente do Aprov eitamento Fiscal 97 4



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

Crédito Fiscal – 10 anos :

(R$ milhões)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSLL

Rev ersão de adições temporárias 51 51 51 51 51

Base negativa inicial 3.569 3.269 2.956 2.628 2.286 1.931 1.562 1.17 8 7 7 9 365

Compensação 300 314 328 342 355 369 384 399 414 365

Base negativa final 3.269 2.956 2.628 2.286 1.931 1.562 1.17 8 7 7 9 365 -

IRPJ

O quadro abaixo mostra simulação de aproveitamento dos créditos tributários em 10 anos. O valor presente do aproveitamento fiscal neste cenário é
de R$ 745 milhões.

59

IRPJ

Rev ersão de adições temporárias 51 51 51 51 51 - - - - -

Prejuízo fiscal inicial 2.7 7 3 2.47 3 2.159 1.831 1.490 1.135 7 65 381 - -

Compensação 300 314 328 342 355 369 384 381 - -

Prejuízo fiscal final 2.47 3 2.159 1 .831 1.490 1.135 7 65 381 - - -

Utilização dos créditos fiscais

de adições temporárias 20 20 20 20 20 - - - - -

de base negativa de CSLL 45 47 49 51 53 55 58 60 62 55

de prejuízos fiscais de IRPJ 7 5 7 8 82 85 89 92 96 95 - -

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aproveitam ento Fiscal 140 146 151 157 162 148 154 155 62 55

Aproveitamento Fiscal Total 1 .330

Valor Presente do Aprov eitamento Fiscal 7 45



Procedimentos técnicos de acordo com a Instrução CVM 361

Crédito Fiscal – 15 anos :

(R$ milhões)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CSLL

Rev ersão de adições temporárias 51 51 51 51 51

Base negativa inicial 3.569 3.347 3.115 2.87 3 2.620 2.357 2.084 1 .7 99 1 .504 1.198

Compensação 222 232 242 253 263 27 3 284 295 306 317

Base negativa final 3.347 3.115 2.87 3 2.620 2.357 2.084 1 .7 99 1 .504 1.198 881

IRPJ

O quadro abaixo mostra simulação de aproveitamento dos créditos tributários em 15 anos. O valor presente do aproveitamento fiscal neste cenário é
de R$ 615 milhões.

60

IRPJ

Rev ersão de adições temporárias 51 51 51 51 51 - - - - -

Prejuízo fiscal inicial 2.7 7 3 2.551 2.319 2.07 6 1.823 1.561 1 .287 1.003 7 08 402

Compensação 222 232 242 253 263 27 3 284 295 306 317

Prejuízo fiscal final 2.551 2.319 2.07 6 1.823 1.561 1 .287 1 .003 7 08 402 84

Utilização dos créditos fiscais

de adições temporárias 20 20 20 20 20 - - - - -

de base negativa de CSLL 33 35 36 38 39 41 43 44 46 48

de prejuízos fiscais de IRPJ 56 58 61 63 66 68 7 1 7 4 7 7 7 9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aproveitam ento Fiscal 109 113 117 121 125 109 114 118 122 127

Aproveitamento Fiscal Total 1 .17 7

Valor Presente do Aprov eitamento Fiscal 615
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