FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII
CNPJ 17.854.016/0001-64
Código ISIN nº BRFIVNCTF009
Código de Negociação na B3 - “FIVN11”
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.113.876/0001-91, na qualidade de
administrador (“Administrador”) do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII
(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 17.854.016/0001-64, realizará Consulta Formal aos Cotistas que se
realizará no Taboão Plaza Outlet, piso C1, situado à Avenida Vida Nova, n° 28, Jardim Monte Alegre, Taboão
da Serra – SP, no dia 17 de outubro de 2017, às 14:00h, e proporá:
(i) A atualização da definição de Auditor Independente no Regulamento do Fundo, tendo em vista que a
empresa previamente indicada para auditoria do fundo, a KPMG Auditores Independentes, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.755.217/0001-29, cumpriu o período máximo de 05 (cinco)
anos como empresa responsável pela auditoria do Fundo de Investimento Imobiliário Vida Nova - FII.
(ii) Autorização para que o Administrador realize todas as formalidades necessárias para a efetivação da
deliberação acima.
Ressaltamos que para a contratação anual do serviço de auditoria independente, o Administrador realizará
procedimento de tomada de preço com empresas credenciadas à prestação do serviço e devidamente habilitadas
perante a instituição administradora para tal. Para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, o
Administrador realizou referido procedimento e recebeu proposta de três prestadores, determinando a
contratação pelo critério de menor preço da empresa Crowe Horwath Bendoraytes & Cia, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 42.170.852/0001-77.
Referida contratação representa economia de 59% em relação ao custo com a contratação de tal serviço relativo
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Sendo o que nos cumpria, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam
necessários.
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2018.
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador do Fundo

