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                De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario

ATOS DO PODER EXECUTIVO
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária, 
para o Prefeito do Município de Arapongas/PR, 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, inscrito no CPF sob 
nº 477.980.099-49, para deslocamento da sede 
deste Município até a cidade de Curitiba/Pr, para 
tratar de assuntos de interesse do Município de 
Arapongas, com ida no dia 04/11/19 e retorno 
previsto para 05/11/19, nos termos do disposto 
no Art. 8º, parágrafo único da Lei nº 4.648/18, de 
20/02/2018.
(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 913,93
(       ) sem pernoite
Valor total a ser creditado: R$ 913,93

Arapongas, 05 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº. 688/19, DE 01 DE NOVEMBRO DE 
2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais:

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 04 de novembro de 
2019, MARCOS EDUARDO GONÇALVES DA 
CONCEIÇÃO, para exercer em comissão o cargo 
de Chefe de Divisão - CEU”s - símbolo CC4, da 
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos, 
de conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas), combinado com a Lei n° 4.452/16 
(Estrutura Organizacional do Município).

Arapongas, 01 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 689/19, DE 04 DE NOVEMBRO DE 
2019.

 SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, a vista do contido na 
solicitação nº 31417, de 01/11/19;

R E S O L V E:
        EXONERAR, “a pedido”, a partir 
de 04 de novembro de 2019, SERGIO FURLAN, 
matrícula nº 68900/6, do cargo de Gerente 
Operacional de Lazer e Eventos, de provimento 
em comissão, para o qual foi nomeado através 
do Decreto nº 674/19, de 21/10/19.

Arapongas, 04 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n.º 176/2019. 
Inexigibilidade: n.º 027/2019. 
Contrato: n.º 762/2019.
Partes: Município de Arapongas e Serviço Federal 
de Processamento de Dados - SERPRO, CNPJ n.º 
33.683.111/0001-07, representada por Jacimar 
Gomes Ferreira, CPF n.º 131.440.378-85.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de processamento em 
dados, na disponibilização de consultas às bases 
dos sistemas (CPF/CNPJ), utilizando o sistema de 
senha rede de serviço federal de processamento 
de dados (SERPRO), por meio do sistema HOD, 
em atendimento a PROJU.
Valor: R$ 8.268,72 (oito mil, duzentos e sessenta 
e oito reais e setenta e dois centavos).

Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses contados 
a partir de 30 de agosto de 2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 25, “caput” da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
23/08/2019.
Data e Assinaturas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 124/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
materiais esportivos necessários para atender as 
escolas da rede municipal de ensino e centros de 
educação infantil, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação, conforme especificações 
e anexos constantes no respectivo Edital. 
Encerramento do recebimento dos envelopes 
até 09h15min do dia 19 de novembro de 2019 
e abertos a partir das 09h30min, do mesmo 
dia, no mesmo local. O edital completo poderá 
ser obtido em sua integra no site: http://www.
arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 04 de novembro de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 125/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
protetor solar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Trânsito e a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos 
e Meio Ambiente, conforme especificações 
e anexos constantes no respectivo Edital. 
Encerramento do recebimento dos envelopes 
até 09h15min do dia 20 de novembro de 2019 
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e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, 
no mesmo local. O edital completo poderá ser 
obtido em sua integra no site:
http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 04 de novembro de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - 
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 126/2019

Objeto: Registro de preços contratação de 
empresa especializada em serviços de lavagens 
de veículos da frota municipal, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Administração - 
SEMAD, conforme especificações e anexos 
constantes no respectivo Edital. Encerramento 
do recebimento dos envelopes até 13h15min do 
dia 20 de novembro de 2019 e abertos a partir 
das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo local. 
O edital completo poderá ser obtido em sua 
integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 04 de novembro de 2019.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal
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ARAPONGAS  
 

 

                    SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 
 

  
 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 
 

DECRETO Nº 685/19, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Art. 7° da Lei Municipal nº 4.644, de 13 
de dezembro de 2017, Decreto nº 631/18, de 30 de agosto de 2018 e Decreto nº 186/19, de 22 de 
março de 2019, que dispõe sobre a constituição do Conselho de Inspeção Sanitária no Município de 
Arapongas, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica incluído o inciso XI no Art. 4º do Decreto nº 186/19, de 22 de março de 

2019, que instituiu o Conselho de Inspeção Sanitária do Município de Arapongas, conforme segue: 
 

Art. 4º. O Conselho de Inspeção Sanitária será composto pelos órgãos e secretarias 
a seguir descritos: 

I –  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, ligado ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 

II –  01 (um) representante do Departamento Municipal de Saneamento e Vigilância 
Sanitária, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde; 

III –  01 (um) representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; 
IV –  01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde; 
V -  01 (um) representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 
VI -  01 (um) representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
VII -  01 (um) representante do Sindicato Patronal Rural; 
VIII - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
IX –  01 (um) representante da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas – ACIA; 
X – 01 (um) representante da Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União 

Camponesa – COPRAN; e, 
XI –  01 (um) representante do Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

– PROCON ARAPONGAS/PR. 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
Arapongas, 24 de outubro de 2019. 

 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

RENAN RODRIGUES MANOEL 
Secretário Mun. De Agricultura, Serviços Públicos  

e Meio Ambiente 
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ARAPONGAS  

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAADDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
                                  Estado do Paraná 
 

 
 
 

PORTARIA nº. 489/2019, de 01 de novembro de 2019. 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário Municipal de Administração do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

- o disposto na Seção XIII – Da Licença Prêmio, da Lei Municipal nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Arapongas); 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DECLARAR, que os servidores constantes do ANEXO desta, adquiriram o direito à Licença Prêmio, 

por terem cumprido os quinquênios e os demais requisitos legais. 
 
Art. 2º - A solicitação e a concessão de Licença Prêmio deverão obedecer ao contido na supracitada Lei nº 

4.451/16 e no Decreto nº 704/16. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
              

Arapongas, 01 de novembro de 2019. 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI  

Secretário Municipal de Administração  
 

TIEKO SAITO PEREIRA  
Diretora de Recursos Humanos  

 
ANEXO 

(Portaria nº 489/2019, de 01 de novembro de 2019) 

Matr. C Nome Cargo Lotação Período aquisitivo 
Data do 
Direito 

Adquirido 

115061 1 
APARECIDA BISPO 
PACHECO SAVOLDI 

Auxiliar de Serviços 
Gerais  

SECLE 
08/09/2014 a 07/09/2019 08/09/2019 

113638 1 
CLEONICE DA SILVA 
DURVAL BORTOLATO 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

SAÚDE 
24/03/2014 a 23/03/2019 10/09/2019 

114863 1 DEYSE COELHO Cozinheiro EDUCAÇÃO  14/07//2014 a 13/07/2019 23/09/2019 

114332 1 
FERNANDO AUGUSTO 
AGUILAR Gari 

SEASPMA 
05/05/2014 a 04/05/2019 26/09/2019 

114944 1 
GIOVANNA MARIA VERRI 
BIANCHINE Arquiteto 

SEODUR 
18/08/2014 a 17/08/2019 28/09/2019 

114006 1 
LOURDES APARECIDO 
PEDRO 

Técnico em 
Enfermagem 

SAÚDE  
09/04/2014 a 08/04/2019 01/08/2019 

114340 1 
MARCIA RAMOS DE 
ASSUNÇAO Gari 

EDUCAÇÃO 
05/05/2014 a 04/05/2019 05/08/2019 

115088 1 MARIA ELIANA FERREIRA 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

SECLE 
26/08/2014 a 25/08/2019 13/09/2019 

114960 1 
NAGILA DENISE BATISTA 
GOUVEA Assistente Social 

SEMAS 
04/08/2014 a 03/08/2019 07/09/2019 

115134 1 ROBSON AURIMAR BISPO Pintor SEODUR 01/09/2014 a 31/08/2019 04/09/2019 

109690 2 ZILMA SOARES DE BRITO 
Auxiliar de 
Enfermagem 

SAÚDE 
16/06/2014 a 15/06/2019 14/07/2019 
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ARAPONGAS

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência de Licitação 

AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO RECURSAL E CONVOCAÇÃO - PREGÃO 105/2019 

O Pregoeiro designado pela Portaria n.° 231/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que NÃO 

houve interposição de recurso administrativo referente à decisão quanto à desclassificação da empresa 

VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI conforme e-mail encaminhado e publicação do aviso de 

abertura de prazo recursal em data de 31/10/2019 e que o prazo recursal está encerrado. 

Ademais, conforme anexo I – Termo de Referência do edital de licitação, o Pregoeiro convoca a licitante 

classificada em segundo lugar PÉ COM PÉ CALCADOS LTDA para apresentação das amostras e laudos 

técnicos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos no endereço constante do Termo de Referência.  

Arapongas, 05 de novembro de 2019. 

Valdinei Juliano Pereira 
Pregoeiro Municipal 

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 



TERÇA-FEIRA 05/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2517 PÁG: 6

IPPASA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2019 - IPPASA 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2019 – IPPASA 

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93, e conforme parecer jurídico integrante do processo administrativo para 
pagamento de 4 (quatro) inscrições no Workshop – Obrigações e Providências após a EC 
06/2019, firmados com a favorecida, em favor da APEPREV – Associação Paranaense de 
Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios. – CNPJ: 05.763.089/0001-61 no 
valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais).   

Face ao dispositivo no artigo 26 da Lei Federal nº 8666/93, submeto o ato à autoridade 
superior para ratificação e devida publicidade. 

Arapongas, 04 de novembro de 2019 

Marilda Mieko Futata 
Diretora Adm. e Financeiro 

HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Homologo a presente Inexigibilidade de Licitação para pagamento de 4 (quatro) inscrições 
no Workshop – Obrigações e Providências após a EC 06/2019, firmado com a empresa 
nomeada a seguir, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, junto a 
APEPREV – Associação Paranaense das entidades Previdenciárias do Estado e dos 
Municípios, CNPJ: 05.763.089/0001/61, pelo valor total de R$ 800,00 (Oitocentos reais). 

Arapongas, 04 de novembro de 2019 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente – IPPASA 
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AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 

  Fica autorizada a concessão de 1,5 (uma diária e meia) diária com 

pernoite para o Gerente de Cadastro do Instituto de Previdência, Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – Instituto de Previdência, Pensões 

e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, Everson Gomes 

Nishimura, CPF 253.132.968-41 para a participação do Workshop – Obrigações e 

Providencias após a EC 06/2019, realizado pela APEPREV, para atualização de 

conhecimentos e leis previdenciárias, na cidade de Curitiba – PR, com previsão de 

partida às 14:00 horas do dia 11 de novembro e com previsão de retorno às 23:00 

horas do dia 12 de novembro de 2019. 

  O valor total a ser creditado será de R$ 877,36 (Oitocentos e setenta 

e sete reais e trinta e seis centavos). 

Arapongas, 04 de novembro de 2019. 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente – IPPASA 
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AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 

  Fica autorizada a concessão de 1,5 (uma diária e meia) diária com 

pernoite para a Diretora Previdenciária do Instituto de Previdência, Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – Instituto de Previdência, Pensões 

e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, Giuliana Manfrinato 

Fernandes, CPF 918.014.199-49 para a participação do Workshop – Obrigações e 

Providencias após a EC 06/2019, realizado pela APEPREV, para atualização de 

conhecimentos e leis previdenciárias, na cidade de Curitiba – PR, com previsão de 

partida às 14:00 horas do dia 11 de novembro e com previsão de retorno às 23:00 

horas do dia 12 de novembro de 2019. 

  O valor total a ser creditado será de R$ 877,36 (Oitocentos e setenta 

e sete reais e trinta e seis centavos). 

Arapongas, 04 de novembro de 2019. 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente – IPPASA 
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AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 

  Fica autorizada a concessão de 1,5 (uma diária e meia) diárias com 

pernoite para a Diretora Presidente do Instituto de Previdência, Pensões e 

Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – Instituto de Previdência, Pensões 

e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, Maria do Carmo 

Paiano Nihei, CPF 239.961.889-00 para a participação do Workshop – Obrigações 

e Providencias após a EC 06/2019, realizado pela APEPREV, para atualização de 

conhecimentos e leis previdenciárias, na cidade de Curitiba – PR, com previsão de 

partida às 14:00 horas do dia 11 de novembro e com previsão de retorno às 23:00 

horas do dia 12 de novembro de 2019. 

  O valor total a ser creditado será de R$ 1.096,71 (Um mil, noventa e 

seis reais e setenta e um centavos). 

Arapongas, 04 de novembro de 2019. 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente – IPPASA 
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AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 

  Fica autorizada a concessão de 1,5 (uma diária e meia) diária com 

pernoite para a Diretora Administrativa e Financeiro do Instituto de Previdência, 

Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – Instituto de 

Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, 

Marilda Mieko Futata, CPF 860.783.139-91 para a participação do Workshop – 

Obrigações e Providencias após a EC 06/2019, realizado pela APEPREV, para 

atualização de conhecimentos e leis previdenciárias, na cidade de Curitiba – PR, 

com previsão de partida às 14:00 horas do dia 11 de novembro e com previsão de 

retorno às 23:00 horas do dia 12 de novembro de 2019. 

  O valor total a ser creditado será de R$ 877,36 (Oitocentos e setenta 

e sete reais e trinta e seis centavos). 

Arapongas, 04 de novembro de 2019. 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente – IPPASA 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 
 
 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS – IPPASA, 
autarquia municipal, CNPJ nº 07.890.935/0001-30, torna público, que fará realizar em sua 
sede situada na Rua Arataiaçu, nº 331 (anexo ao Parque dos Pássaros), Vila São Vicente, 
na cidade de Arapongas/PR, Credenciamento de Instituições autorizadas ou credenciadas 
perante os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a partir da data da 
publicação deste edital, válido para o período de 12 (doze) meses, sem qualquer 
exclusividade, nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de 
administração de carteiras, integrando o cadastro de gestores de recursos financeiros do 
IPPASA, nos moldes previstos na Resolução CMN nº 3922/2010, em conformidade com o 
artigo 3º, inciso IX, da Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, alterada pela Portaria 
MPS nº 170 de 25 de abril de 2012, pela Portaria MPS nº 440 de 09 de outubro de 2013, 
pela Portaria MPS n° 300/2015, pela Lei nº 8.666/93, e na forma estabelecida neste Edital. 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente Edital é o credenciamento, sem qualquer exclusividade, de 
instituições autorizadas ou credenciadas perante os órgãos que compõem o Sistema 
Financeiro Nacional, nos termos da legislação em vigor, para a prestação de serviços 
especializados de administração de carteiras, integrando o cadastro do IPPASA, de 
gestores de recursos financeiros nos moldes previstos na Resolução CMN nº 3922/2010, 
em conformidade com o artigo 3º, inciso IX, da Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 
2011, alterada pela Portaria MPS nº 170 de 25 de abril de 2012, pela Portaria MPS nº 440 
de 09 de outubro de 2013, pela Portaria MPS n° 300/2015, pela Lei nº 8.666/93, e na 
forma estabelecida neste Edital. 
 
1.2 As  Instituições interessadas neste credenciamento deverão atualizar seu cadastro 
junto ao IPPASA, ou ainda, cadastrar-se, apresentando os documentos necessários ao 
atendimento de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 
 
1.3 As instituições já credenciadas deverão, ao final do prazo, renovar o credenciamento, 
sobre penalidade da retirada dos investimentos. 

 

1.4 Estes documentos deverão ser apresentados em envelope lacrado, identificado como 
DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO a qualquer momento, 
visto que o presente credenciamento é um processo de inscrição permanentemente aberto 
no período de seu prazo de validade, que é de 12 (doze) meses, e com vigência exclusiva 
de 12 meses, contados a partir da data da publicação deste edital, durante o horário de 
funcionamento do IPPASA. 
 
1.5 O credenciamento terá vigência de até 12 meses, contados da abertura do presente 
edital.   
 
 
2. PRAZO DE INSCRIÇÃO E VIGÊNCIA  
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 2.1 O credenciamento será amplamente divulgado e estará aberto aos interessados, 
durante o prazo para recebimento dos envelopes no período de 12 (doze) meses contados a 
partir da data da publicação deste edital, sendo que ao requerer seu credenciamento o 
interessado deverá fornecer os elementos necessários à satisfação das exigências deste 
instrumento. 
 
2.2 O IPPASA, a seu critério, poderá prorrogar o presente prazo caso necessário, com a 
devida publicação. 
 
 
3. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Somente poderão ser credenciadas para prestar serviços de administração de carteira de 
investimento ao IPPASA, as Instituições Financeiras ou instituição autorizada ou 
credenciada nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de 
administração de carteiras, cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com 
o objeto deste Edital e que, ao final, receberão a Certidão em Registro Cadastral, que será 
fornecida no momento da atualização ou efetivação do seu cadastro, cumprido os 
requisitos estabelecidos no item 4 deste Edital. 
 
3.2 A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
3.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão 
da Administração Pública ou do Sistema Financeiro Nacional; 

 
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 
d) estejam sob falência, intervenção, recuperação judicial, dissolução ou liquidação. 

 
3.4 As instituições que mantêm relacionamento financeiro com o IPPASA não estão 
dispensadas de participar deste credenciamento. 
 
3.5 O credenciamento será exigido do Administrador e do Gestor dos Fundos de 
Investimento. 
 
 
4. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
 

O processo de credenciamento acontecerá de acordo com as seguintes etapas: 
 
4.1 PRIMEIRA ETAPA: HABILITAÇÃO 
 
4.1.1 A Empresa que desejar prestar serviços especializados de administração de carteiras 
de investimento deverá apresentar os seguintes documentos: 
 



TERÇA-FEIRA 05/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2517 PÁG: 15

 

3 
 

4.1.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou através de cópia 
autenticada por cartório competente.  
 
4.1.3 Não serão aceitos pedidos de credenciamento com a documentação incompleta. 
 
4.1.4 A entrega da documentação abaixo estabelecida implica manifestação de interesse no 
credenciamento, bem como aceitação e submissão, independente de manifestação 
expressa, a todas as normas e condições deste edital. 
 
4.1.5  Habilitação Jurídica 
 

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 
registrados da sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores e 
respectivos cadastros de pessoa física – CPF; 

 
a.1) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administadores; 

 
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
c) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do 

Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários; 
 

d) Comprovar ser filiado à ANBIMA –  Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais. 

 
4.1.6  Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ com 
situação vigente; 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, 

relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade; 
 

c) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 

 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da apresentação 

da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa de Tributos 
Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando sua 
regularidade com a Fazenda Federal, e Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, comprovando sua regularidade 
para com a Fazenda Federal; 
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal através de 
certidões das respectivas secretarias, das entidades da federação, sede da 
entidade; 

 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Disponível 
em http: //www.tst.jus.br/certidao). 

 
 
4.1.7  Qualificação Técnica 
 

a) Credenciamento  da instituição financeira/agente autônomo junto ao CVM; 
 

b) Regulamento dos fundos de investimentos a serem oferecidos que estejam 
enquadrados na Resolução 3.922, de 2010; 

 
c) Preenchimento do questionário padrão Due Diligence para Fundos de Investimento 

ANDIMA (Seção 1 a 3 e seus anexos), que podem ser encontrados no site da 
ANDIMA no link: http://portal.anbima.com.br/fundos-de-

investimento/regulacao/codigo-de-fundosdeinvestimento/Pages/codigo-e-

documentos.aspx; 

 
d) Apresentar declaração emitida por agência classificadora de risco demostrando a 

posição ocupada no rating nacional.  
 
 
4.1.8  Qualificação Econômica-Financeira  
 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente publicados e/ou registrados, 
com nome, assinatura e número de inscrição no Conselho profissional do contador 
responsável, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 
b) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, datados de, no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data 
de apresentação da documentação; 

 
c) Caso a empresa seja sediada em outra Comarca do Estado ou em outro Estado deve 

apresentar, juntamente com a(s) certidão(ões) negativa(s) exigida(s), declaração 
passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de 
Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. 

 
4.1.9  Documentos complementares 
 

Sem prejuízo do cumprimento das condições para o credenciamento exigidas neste 
edital, deverá o interessado financeira demonstrar: 

a) que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, conforme ANEXO I; 
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a) b inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com todas as 
condições do Edital e seus anexos, conforme ANEXO II. 

 
 
4.1.10 Os dados da Instituição:  

a) Preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento, conforme Portaria MPS 
nº 519 de 24 de agosto de 2011,  ANEXO III E IV deste edital para Instituições, 
Administradoras ou Gestoras de investimentos e preenchimento do ANEXO V para 
agentes autônomos de investimentos (estão destacados na cor laranja os campos 
que provêm de informações a serem repassadas ao IPPASA);  

b) Os ANEXOS III, IV E V, estarão disponibilizados no endereço eletrônico do 
IPPASA, juntos com o Edital. 

 
4.1.11 AApensar os anexos I, II, III, IV ou V no envelope dos documentos de 
cadastramento.   
 
Os documentos de habilitação e os anexos serão preferencialmente numerados em 
sequência com o nosso edital. 
  

 

4.2 SEGUNDA ETAPA: DO JULGAMENTO 
 
4.2.1 Os julgamentos ocorrerão durante as reuniões do Comitê de Investimentos do 
IPPASA. 
 
4.2.2 Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada, 
observado o seu prazo de validade. 
 
4.2.3 Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado 
expressamente somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 90 (noventa), contados 
da data de sua respectiva emissão. 
 
4.2.4 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos, em substituição 
aos documentos exigidos. 
 
4.2.5 Será desclassificada a Instituição que desatender ao disposto no item 3 deste Edital. 
 
4.2.6 A homologação da proposta de credenciamento será promovida pelo Diretor 
Presidente do IPPASA e seus extratos publicado no órgão de publicações oficiais do 
Município. 
 
4.2.7 O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
emissão do Certificado de Credenciamento, desde que a instituição mantenha as condições 
previstas e apresentadas neste Edital. 
 
4.2.8 A emissão de certificado de credenciamento para o interessado, na forma do item 
anterior, não gera a obrigação de contratação para o IPPASA, nem de manter recursos nele 
aplicados. 
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4.2.9 Sempre que alguma instituição Financeira for credenciada o IPPASA publicará o ato 
em sua página na internet. 
 
5. ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 O presente Edital de Credenciamento deverá ser retirado na sede do IPPASA no 
horário de expediente das 09 às 11 horas e das 13 às 17 horas ou no link: 
http://www.arapongas.pr.gov.br/ippasa/arquivos; 
 
5.2 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues na forma prevista 
neste edital na sede do IPPASA, mediante protocolo constituindo-se em processo 
administrativo; 
 
5.3 Todas as certidões deverão estar dentro do  seu prazo de validade por ocasião da 
solicitação do credenciamento ou renovação do pedido; 
 
5.4 A solicitação de credenciamento poderá ocorrer a qualquer tempo dentro do prazo 
previsto neste Edital, todavia, o pedido só será processado se acompanhado da 
documentação exigida; 
 
5.5 O requerimento de credenciamento com a apresentação da documentação exigida 
implica na aceitação plena das condições e termos do presente edital. 
 
 
6. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
6.1 A impugnação ao Edital poderá ser feita desde sua publicação até cinco dias antes do 
início do credenciamento previsto no preâmbulo; 
  
6.2 Não serão conhecidos impugnações e recursos meramente protelatórios ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo interessado; 
 
6.3 Os recursos contra decisões não terão efeito suspensivo; 
 
6.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E VIGÊNCIA DA ALOCAÇÃO DOS 
RECURSOS FINANCEIROS 
 
7.1 O julgamento da habilitação e a classificação das instituições e fundos serão 
submetidos ao Diretor Presidente e Cômite de Investimentos do IPPASA para deliberação 
quanto à sua homologação e à adjudicação do objeto deste credenciamento; 
 
7.2 As informações presentes neste edital serão utilizadas pelo IPPASA, para auxiliar no 
preenchimento e homologação do Termo de Análise de Credenciamento. Após 
homologado este termo, a instituição credenciada receberá o Atestado de 
Credenciamento; 
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7.3 Na hipótese de contratação das instituições financeiras credenciadas, a documentação 
deverá ser atualizada a cada doze meses; 
 
7.4 A contratação com as instituições financeiras credenciadas obedecerá aos princípios de 
Direito Administrativo e à Lei Federal nº 8.666, de 1993 e suas alterações. 
 
 
8.  DAS PENALIDADES 
 
8.1 Sem prejuízos das demais sanções previstas em lei, a credenciada ficará sujeita às 
penalidades impostas pela Lei Federal nº 8.666 de 1993 e suas alterações, bem como na 
aplicação de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor da aplicação por dia de atraso 
no atendimento da solicitação do Diretor Presidente. 
 
 
9.  DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1 As obrigações decorrentes da contratação a ser firmada entre o Instituto de 
Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores Municipais de Arapongas– 
IPPASA, e a instituição financeira credenciada, serão formalizadas através de Contrato de 
Prestação de Serviços, no qual a remuneração pela Prestação de Serviço será 
correspondente a Taxa de Administração dos Fundos de Investimentos constantes dos 
Regulamentos dos Fundos; 
 
9.2 Após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo poderá o IPPASA 
convocar normalmente o(s) CREDENCIADO(S), no prazo estabelecido no item 5.7 deste 
edital, para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços (Abertura de Conta,etc.). 
 
 
10.  DO DESCREDENCIAMENTO: 
 
10.1  Na hipótese de contratação, o Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos 
Servidores de Arapongas – IPPASA, poderá descredenciar a instituição financeira e 
considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que por isso, seja obrigada a 
suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer título, se o contratado: 
 
Descumprir quaisquer das normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social – 
RPPS, bem como aos ditames da Resolução nº 3.922, de 2010 do CMN e Portaria MPS nº 
345, de 2009; 
 
Deixar de executar o serviço na forma e nos prazos estipulados no contrato, ou infringir 
qualquer disposição contratada; 
 
Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do serviço. 
 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 Para fins de credenciamento, o Comitê de Investimentos do IPPASA, poderá proceder 
a qualquer diligências que se fizerem necessárias podendo para tanto, requisitar outras 



TERÇA-FEIRA 05/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2517 PÁG: 20

 

8 
 

informações entre as quais a verificação de que trata o art. 3º, inciso IX, parágrafo 1°, 
alínea “b” da Portaria MPS nº 519/2011; 
 
11.2 O credenciamento de instituição financeira não estabelece obrigação do IPPASA em 
efetuar qualquer solicitação de prestação de serviços; 
 
11.3 Não existirá um número mínimo ou máximo de credenciamentos, pois se trata da 
formação de um banco de credenciados, para eventual prestação de serviços de 
administração de recursos; 
 
11.4 A qualquer tempo, o IPPASA poderá alterar, suspender ou cancelar o credenciamento 
com o Credenciado que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas neste edital e nas 
normas legais, sem que caiba qualquer indenização; 
 
11.5 O Credenciado é responsável, a qualquer tempo, pela fidelidade e legitimidade das 
informações constantes nos documentos apresentados; 
 
11.6 Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser dirigido ao 
Comitê de Investimentos e protocolado na sede administrativa do IPPASA. 
 
11.7 Após decisão acerca da alocação dos recursos, o IPPASA deverá: 
 

a) Fixar rotinas para o cumprimento de obrigações entre as partes; 
 

b) Efetuar o pagamento na forma convencionada pelos respectivos fundos,  das taxas 
de administração e performance, conforme o caso; 

 
c) Manter os dados cadastrais devidamente atualizados perante o Credenciado, além 

de todo e qualquer esclarecimento que venha a ser solicitado; 
 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
 

e) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as normas vigentes do Sistema 
Financeiro, exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 
justificados e aceitos pelo IPPASA; 

 
f) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 

prestação de serviços e o atendimento das exigências contratuais; 
 

g) Comunicar formalmente à instituição financeira toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a execução dos serviços. 

 
11.8 O presente edital de credenciamento poderá ser revogado por razões de interesse do 
IPPASA decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
 
11.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
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11.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Arapongas para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões relativas ao Edital, eventualmente suscitadas. 
 

Arapongas, 04  de  novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
Diretora Presidente - IPPASA 
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ANEXO I  
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO  INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA 
CONTITUIÇÃO FEDERAL 

(em papel timbrado da instituição financeira) 
 
 
 
 
 
 
(Razão Social da Instituição), inscrita no CNPJ sob o nº__________________, sediada à 
(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso 
XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, 
da Lei nº 9.84, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer 
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 
 

_____________, ____ de __________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome e assinatura do Declarante) 
(número do CPF do Declarante) 
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ANEXO II  
  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
( em papel timbrado da instituição financeira) 

 
 
 
 
 
(Razão Social da Instituição), inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada à (endereço 
completo), declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 

_______________, de ____ de ___________ de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome e assinatura do Declarante) 
(número do CPF do Declarante) 
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ANEXO  III,  IV  e  V 
 
 

QUESTIONÁRIO DE TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO 
(Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011)  

 
 
 
 
 

Encontra-se no link: http://www.arapongas.pr.gov.br/ippasa/arquivos 
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ANEXO III 

 
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO 
Análise de Instituição Administradora ou Gestora 

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições 
pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de 
alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação 
de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Politica 
Anual de Investimentos 
Número do Termo de Análise de Credenciamento         /2016 
Número do Processo instaurado Nº protocolo ou processo  
Documento de solicitação do credenciamento  (tipo do documento/número/data) 
 

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 
Ente Federativo PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS  CNPJ  76.958.966/0001-06 
Unidade Gestora do RPPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA, PENSÕES E 

APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE 
ARAPONGAS - IPPASA 

 CNPJ 07.890.935/0001-30 

 

Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? 
  1. Tipo de ato normativo/documento    Data  
  2. Critérios:  

a. Ser instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
b. Aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital 
c. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma 

ou mais das situações a seguir: 
• estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
• estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública ou do Sistema Financeiro Nacional; 
• sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
• estejam sob falência, intervenção, recuperação judicial, dissolução ou liquidação. 

       
 

II- IDENTIFICAÇÃO DA(S) CLASSES DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE SE 
CREDENCIAR JUNTO AO RPPS PARA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO OU OUTROS  

FI 100% títulos do TN FI Ações referenciados 
FI Renda Fixa/Referenciados FI de Índices Referenciados em Ações 
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa FI em Ações  
FI de Renda Fixa FI Multimercado  
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa FI em Participações  
FI em Direitos Creditórios FI Imobiliário  
FI Renda Fixa “Crédito Privado” Outros Ativos: 

 

III –                             ADMINISTRADOR  GESTOR Outros: 
 Razão Social  CNPJ  
 Endereço  Data Constituição  
 E-mail (s)  Telefone (s)  
 Data do registro na CVM   Categoria (s)  

  

 Controlador/ Grupo Econômico  CNPJ 
  
 

Principal contato com RPPS  Cargo  E-mail  Telefone 
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III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de 
Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011): 
 

 

Identificação do documento analisado  Data do 
documento 

Data de validade 
(certidões) 

01. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 
devidamente registrados da sociedade empresária, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
atuais administradores e respectivos cadastros de pessoa física – CPF;  

  

 02. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir; 

  

 03. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários. 

  

 04. Comprovar ser filiado à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais. 

  

05. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ com 
situação vigente. 

  

06. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ ou 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu 
ramo de atividade; 

  

07. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

  

08. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da 
apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa de Tributos Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, 
comprovando sua regularidade com a Fazenda Federal, e Certidão Negativa 
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Dívida Ativa da União, 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, 
comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal. 

  

09. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal através 
de certidões das respectivas secretarias, das entidades da federação, sede 
da entidade; 

  

10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

  

11. Credenciamento  da instituição financeira/agente autônomo junto ao 
CVM. 

  

12. Regulamento dos fundos de investimentos a serem oferecidos que 
estejam enquadrados na Resolução 3.922, de 2010; 

  

13. Preenchimento do questionário padrão Due Diligence para Fundos de 
Investimento ANDIMA ( Seção 1 a 3 e seus anexos) 

  

14. Apresentar declaração emitida por agência classificadora de risco 
demostrando a posição ocupada no rating nacional 

  

15. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente publicados 
e/ou registrados, com nome, assinatura e número de inscrição no Conselho 
profissional do contador responsável, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios; 

  

16. Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, datados de, no máximo 90 
(noventa) dias anteriores à data de apresentação da documentação 

  

17. Caso a empresa seja sediada em outra Comarca do Estado ou em outro 
Estado deve apresentar, juntamente com a(s) certidão(ões) negativa(s) 
exigida(s), declaração passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os 
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Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e 
concordatas 
18. Que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo I; 

  

19. A inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com 
todas as condições do Edital e seus anexos, conforme Anexo II. 

  

20. Preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento, 
conforme Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011,  ANEXO III E 
IV deste edital para Instituições, Administradoras ou Gestoras de 
investimentos (estão destacados na cor laranja os campos que 
provêm de informações a serem repassados ao IPPASA).  
 

  

 

 

III.2 -Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 
519/2011): 

Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) 
sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, 
ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da 
Instituição, seus controladores, sócios ou executivos: 

Processo/Decisão Assunto/objeto Data Fonte da informação 
    
    
    
    
 

 

Resultado da 
análise das 
informações pelo 
responsável pelo 
Credenciamento: 

 
 
 
 
 

 
 

III.3 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – 
Seção 1 da ANBIMA – Informações Sobre a Empresa: 
Identificação do Responsável pelo Questionário: 

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no 
Questionário: 

 
 
 
 
 

III.4 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2º da Resolução CMN nº 3.922/2010): 
 Tipo de Nota Agência Classificação obtida Data 
    
    
Outro(s) critério(s) de 
análise: 
 

 

 

III.5 - Dados Gerais da Instituição e do Portfólio sob sua administração/ gestão 

Mês/Ano 

Patrimônio da 
Instituição 

Administradora/ 
Gestora (R$) 

Nº de pessoas 
que trabalham 
na Instituição 

Nº de FI sob 
administração/ 

gestão 

Total do Patrimônio 
dos FI sob 

administração/ 
gestão (R$) 

Nº dos cotistas dos 
FI sob 

administração / 
gestão 
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___/2019      
Dez/2018      
Dez/2017      
Dez/2016      
Dez/2015      

 

III.6 – Dados Gerais dos Fundos de Investimento sob administração/ gestão por Tipo de Investidor 

Tipo de Investidor de Fundos de Investimento sob 
administração/gestão 

(Posição no último dia útil do mês anterior) 

Nº de 
cotistas 

por tipo de 
investidor 

Distribuição 
Percentual do 

Patrimônio 
Líquido sob 

gestão/ 
administração  

 Fundos destinados 
exclusivamente para os 

respectivos Tipos de Investidores 

Nº de 
fundos 

Nº de 
cotistas 
desses 
fundos 

Total do PL 
desses 
fundos 

1. Pessoa natural private banking      
2. Pessoa natural varejo      
3. Pessoa jurídica não financeira private banking      
4. Pessoa jurídica não financeira varejo      
5. Banco comercial      
6. Corretora ou distribuidora      
7. Outras pessoas jurídicas financeiras      
8. Investidores não residentes      
9. Entidade aberta de previdência complementar      
10. Entidade fechada de previdência complementar      
11. Regime próprio de previdência social       
12. Sociedade seguradora ou resseguradora      
13. Sociedade de capitalização/arrend. Mercantil      
14. Fundos e clubes de investimento      
15. Clientes de distribuidores do fundo       
16. Outros tipos de cotistas       
Total: fundos destinados a todos os investidores      
Total: investidores previdenciários (09 a 11)      
Destinados a Investidores Qualificados      
Destinados a Investidores Profissionais      

III.7 - Dados gerais dos Fundos de Investimento sob administração/gestão por Classe de Fundo 
Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão 

(Posição no último dia útil do mês anterior) 
Nº de 

fundos 
Nº de 

cotistas 
Patrimônio 

Líquido 
% do 

Portfólio 
III.7.1 CLASSIFICAÇÃO ANBIMA     
Renda Fixa – Simples     
Renda Fixa – Indexados – Índices     
Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa – Soberano     
Renda Fixa – Ativos – Duração Baixa - Grau de Investimento     
Multimercados – Alocação – Balanceados     
Multimercados – Por Estratégia (ex. Macro, Trading )     
Ações – Indexados – Índices     
Ações – Ativos (ex. Small Caps, Dividendos)      
Ações – Específicos (ex. Fundos Fechados de Ações, Mono Ação)     
.....     
TOTAL     

Por Classe de Fundos de Investimento sob administração/gestão 
(Posição no último dia útil do mês anterior) 

Nº de 
fundos 

Nº de 
cotistas 

Patrimônio 
Líquido 

% do 
Portfólio  

III.7.2 CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010     
FI 100% títulos do TN - art. 7º I, “b”     
FI Renda Fixa/Referenciados RF - art. 7º, III, “a”     
FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima – art. 7º, III, “b”     
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FI de Renda Fixa - art. 7º IV, “a”     
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa – art. 7º, IV, “b”     
FI em Direitos Creditórios – Aberto – art. 7º, VI     
FI em Direitos Creditórios – Fechado –- art. 7º, VII, “a”     
FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b”     
FI Ações referenciados - Art. 8º, I     
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II     
FI em Ações - Art. 8º, III     
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV     
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V     
FI Imobiliário - Art. 8º, VI     
TOTAL     
 

III.8 - Dados de Fundos de Investimento sob administração/gestão da Instituição da mesma Classe de(s) 
Fundo(s) de Investimento para o(s) qual(is) esta pretende se credenciar:  

(Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende 
que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) 

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):  

  Identificação do 
Fundo de 

Investimento 
Nome/CNPJ 

Ano Nº de 
Cotistas  

Patrimônio 
Líquido (R$) 

Valor da  
Cota (R$) 

Rentabili-
dade (líquida 
de despesas, 
mas não de 
impostos) 

Variação 
percentual 

do índice de 
referência 

Contribuição em 
relação ao índice 
de referência/ ou 
Desempenho do 

fundo como % do 
índice de 

referência 

1. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

2. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

3. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

4. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

5. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

Informações sobre a administração/gestão desses fundos / Fato Relevante divulgado 
 
 

 III.9 - Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de outra(s)  
classe(s) de fundos de investimento preencher com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe:  
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 (Considerar 5 (cinco) fundos mais recentes da mesma classe, no entanto, não considerar aqueles que a Instituição pretende  
que seja objeto de futura alocação em decorrência deste Credenciamento, pois serão objeto de análise específica no Item V) 
  Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):  

 Identificação do 
Fundo de 

Investimento 
Nome/CNPJ 

Ano Nº de 
Cotistas  

Patrimônio 
Líquido (R$) 

Valor da 
Cota (R$) 

Rentabili-
dade 

(líquida de 
despesas, 

mas não de 
impostos) 

Variação 
percentual 
do índice 

de 
referência  

Contribuição em 
relação ao índice 
de referência/ ou 
Desempenho do 

fundo como % do 
índice de 

referência 

1. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

2. 
 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

3. 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

4. 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

5. 

__/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

Informações sobre a administração/gestão desses fundos / fatos relevantes divulgados 

 

Obs.: Caso a Instituição pretenda se credenciar junto ao RPPS para administração/gestão de mais classes de fundos copiar a 
tabela anterior e preenchê-la abaixo com os dados de 5 fundos relativos à respectiva classe. 
 

IV - PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 
Em caso de utilização de metodologia de processo de classificação, indicar os critérios e a pontuação obtida pela 
Instituição Administradora/Gestora objeto de análise desse Processo de Credenciamento: 

Identificação do Critério 
(exemplificativo) 

Metodologia 
(exemplificativo) Pontuação obtida 

A. Experiência de Mercado  

Tempo (anos) Pontuação 

 
De 2 a 4 2 
De 4 a 6 4 
De 6 a 8 6 

De 8 a 10 8 
Mais de 10 10 

B. Volume de recursos sob 
administração/gestão 

Recursos (R$ milhões) Pontuação 

 Até 100,00 0 
100,01 a 200,00 2 
200,01 a 400,00 4 
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400,01 a 800,00 6 
800,01 a 1.600,00 8 
Mais de 1.600,00 10  

C. Retorno sobre índice de 
Referência 

Rentabilidade / Índice de Referência Grau de Risco Pontuação 

 

Abaixo de 75,00% 
Baixo 10 
Médio 10 

Alto 10 

De 75,01% a 90,00% 
Baixo 27 
Médio 25 

Alto 23 

De 90,01% a 98,00% 
Baixo 38 
Médio 35 

Alto 32 

De 98,01% a 102,00% 
Baixo 49 
Médio 47 

Alto 45 

A partir de 102,01% 
Baixo 60 
Médio 57 

Alto 55 

D. Rating de Gestão de Qualidade 
Agência Rating Pontuação 

 S&P AMP – 3 20 
Moody’s MQ3 20 

Fitch  M3 20 

E. Rating de Risco 
Agência Rating Pontuação 

 S&P > BB 15 
Moody’s > Ba2 15 

Fitch  > BB 15 

F. Penalidades 
Tipologia Pontuação 

 Processos Administrativos - 10 
Processos Judiciais - 10 

Investigações PF, MP, MTPS - 10 
G. Outros critérios   
H. Total = A+B+C+D+E+G-F (pode haver ponderação em algum critério)  
Pontuação mínima exigida=   

 
 

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE CREDENCIAR JUNTO AO RPPS COMO 
ADMINISTRADORA/GESTORA PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO 
(Anexar Termo de Análise referente a cada fundo/produto conforme modelo - Anexo 1) 
Nome do(s) Fundo(s) de 
Investimento(s) CNPJ do Fundo Classificação Resolução 

CMN 
Data Início 
Do Fundo  

Data Análise 
do Fundo 

     
     
     
     
Outro(s) Tipo(s) de 
Ativo(s)/Produto(s): 

 

 

V.1 - Política de Distribuição - Integrantes do sistema de distribuição que possuem acordos ou contratos 
de distribuição com a Instituição e que atuam na área de abrangência do RPPS 
Nome/Razão Social  CPF/CNPJ: Data Autorização 

CVM 
Data do 
Instrumento 
contratual  

    
    
    
 Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre 
distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores): 
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VI – CONCLUSÃO DA ANÁLISE  
VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento: 
A - Verificação de informações 
sobre conduta nas operações 
realizadas no mercado financeiro e 
restrições que desaconselhem um 
relacionamento seguro: 

 

B - Regularidade Fiscal e 
Previdenciária:  

C - Estrutura da Instituição:  
D - Segregação das atividades:  
E - Qualificação do corpo técnico:  
F - Histórico e experiência de 
atuação:  

G - Principais categorias de ativos e 
fundos:  

H - Volume de recursos sob 
administração/gestão:  

I - Avaliação da rentabilidade dos 
fundos sob sua administração/ 
gestão: 

 

J - Avaliação dos riscos assumidos 
pelos fundos sob sua 
administração/gestão: 

 

L – Critérios de análise pré-
estabelecidos pelo ente federativo 
para credenciamento ou alocação 
de recursos do RPPS: 

 

M – Outros critérios de análise: 
  

 

VI.2 - Comparação com as 03 (três) últimas Instituições credenciadas para a(s) mesma(s) classe(s) de 
Fundos de Investimento, com base nos critérios comentados no Item VI.1: 

Razão Social:    
CNPJ:    

Número do Termo de 
Credenciamento:    

Data do credenciamento:    
Resumo da análise dos 
critérios avaliados nos 

Credenciamentos dessas 
instituições 

   

Análise comparativa dos 
critérios avaliados nos 

credenciamentos dessas 
instituições com os da 

Instituição objeto deste 
Credenciamento 

   

 

VI.3 - Comparação do(s) Fundo(s) de Investimento (relacionados no Item V)  que a Instituição pretende 
credenciar junto ao RPPS como administradora/gestora para futura decisão de investimento com 
Fundos da mesma classe sob administração/gestão das Instituições credenciadas referidas no Item VI.2   

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):  

Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições Análise Comparativa com o(s) 
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referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos 
Termos de Credenciamento: 

Fundo(s) relacionados no Item V 
sob administração/gestão da 
Instituição a que se refere este 
Credenciamento: Administrador Gestor Nome do Fundo CNPJ do Fundo 

     
 

     
 

     
 

Classe de Fundo de Investimento (Resolução CMN nº 3.922/2010):  

Fundo(s) de Investimento(s) sob administração/gestão das Instituições 
referidas no Item VI.2 que foram analisados quando dos respectivos 
Termos de Credenciamento: 

Análise Comparativa com o(s) 
Fundo(s) relacionados no Item V 
sob administração/gestão da 
Instituição a que se refere este 
Credenciamento: Administrador Gestor Nome do Fundo CNPJ do Fundo 

     
 

     
 

     
 

 

VI.4 - Conclusão da análise do(s) Fundo(s) de Investimento relacionado(s) no Item V que a Instituição 
pretende credenciar junto ao RPPS como administradora ou gestora para futura decisão de 
investimento (considerar análise da Instituição Administradora, da Instituição Gestora e do Fundo de 
Investimento) 
Fundo de Investimento CNPJ Conclusão da Análise  

   
 

   
 

   
 

Outros  
Obs: quando da Decisão de Investimento no(s) referido(s) Fundo(s) de Investimento demonstrar na Autorização para Aplicação e Resgate 
(APR) o atendimento à Resolução do CMN nº 3.922/2010 e sua aderência à Política Anual de Investimentos, de acordo com o perfil da 
carteira do RPPS na data da alocação, em caso de fundos com prazos para desinvestimento, o atestado de sua compatibilidade com as 
obrigações presentes e futuras do regime, a adequação do fundo à condição do RPPS, na respectiva data, como Investidor Qualificado, se 
for o caso, além de, entre outros critérios, verificar se estão mantidas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência analisadas durante o Credenciamento. 
 

Data  
Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 
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ANEXO IV 

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO 
Análise de Fundo de Investimento 

(anexo ao Termo de Análise de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora) 

VI 
–                             FUNDO DE INVESTIMENTO  

Outros: (nesse caso, utilizar documento sem formatação específica, 
que demonstre a análise das características, riscos, rentabilidade e 
aderência do respectivo ativo/produto) 

Nome Fundo  CNPJ  
Administrador  Nº Termo Credenciamento  CNPJ  
Gestor  Nº Termo Credenciamento  CNPJ   
Custodiante  CNPJ  

  

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922: Data de Início Atividades:  
FI 100% títulos do TN FI Ações referenciados 
FI Renda Fixa/Referenciados FI de Índices Referenciados em Ações 
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa FI em Ações  
FI de Renda Fixa FI Multimercado  
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa FI em Participações  
FI em Direitos Creditórios FI Imobiliário  
FI Renda Fixa “Crédito Privado” Outros Ativos: 

 
 

VII. 1 - Relação dos documentos do Fundo que instruem o Processo de Credenciamento obtidos na(s) 
seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011 
 

 

Identificação do documento analisado 
(obtido na página da internet da CVM, identificar) 

Data do 
Documento 

Data da 
Análise  

1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 
da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento 

  

2. Regulamento   
3. Lâmina de Informações essenciais   
4. Formulário de informações complementares   
5. Perfil Mensal   
6. Demonstração de Desempenho   
7. Relatórios de Rating   
8. Demonstrações Contábeis   
9......   

 

 

VII.2 – Análise das informações do Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – 
Seção 2 da ANBIMA – Informações sobre o Fundo de Investimento: 
Identificação do Responsável pelo Questionário: 

Resultado da análise do responsável pelo Credenciamento das principais informações apresentadas no 
Questionário: 

 

VII.3 - Análise das informações relativas ao Fundo de Investimento e de sua aderência ao perfil de 
investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS: 

 Resumo das informações do Fundo de 
Investimento: 

Análise do responsável pelo 
Credenciamento: 
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Público-alvo 
do Fundo: 

 
 
 

 Principais 
cotistas do 
Fundo  

Tipo de Investidor (Item III.6 do Termo Cred.) % do PL 
  
  
  
  
  

Objetivos do 
Fundo:   

Política de 
Investimentos 
do Fundo 

Descrição da Política 

 

 
 
Índice de referência/objetivo de rentabilidade 
 
 
Tipos de ativo Mínimo Máximo
   
   
   
   
   

Condições de 
investimento – 
prazos/ 
condições para 
resgate    

Prazo Duração do Fundo  

 
Prazo de carência (dias)  
Prazo para conversão de cotas (dias)  
Prazo para pagamento dos resgates (dias)  
Prazo Total (dias)  

Condições de 
Investimento – 
Taxas    

Taxa de entrada   

 

Taxa de saída  
Taxa de administração  
Taxa de Performance  
Índice de referencia Frequência Linha-d`água 
   
Custo total estimado do Fundo  

Mudanças de 
prestadores de 
serviços do 
Fundo 

Data Tipo (Adm/ 
Gestor/Cust) 

Motivação  

   
   

Últimas 
Assembleias  

Data  Resumo das deliberações  
  
  

Fatos 
Relevantes 
Divulgados 

Data  Resumo   
  
  
  

Histórico de Rentabilidade do Fundo: 
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Ano Nº de 
Cotistas 

Patrimônio Líquido (PL) 
 (R$) 

VaR 
médio do 

Fundo 

Valor da  
Cota do Fundo 

(R$) 

Rentabili-
dade do 
Fundo 

(líquida de 
despesas, 

mas não de 
impostos) 

Variação 
percentual 
do índice 

de 
referência  

Contribuição em 
relação ao índice 
de referência/ ou 
Desempenho do 

fundo como % do 
índice de 

referência 

/2019       
2018       
2017       
2016       
2015       

Cenários foram utilizados para simulação de 
desempenho de fundos estruturados  

Períodos de maior 
perda do Fundo  

Período  Evento Perda Explicação Tempo para Recuperação 
     
     
     

Análise do responsável pelo Credenciamento sobre a 
rentabilidade do fundo ou simulação do seu 
desempenho, considerando o histórico, 
principalmente, dos últimos 12 meses 

 
 
 

 Resumo das informações do Fundo de Investimento: 
(Posição Atual): 

Análise do responsável pelo 
Credenciamento: 

Composição da 
carteira atual (5 
espécies de 
ativos em que o 
Fundo 
concentra seus 
investimentos) 

Espécie de ativo % do PL 
 

 
  
  
  
  
  

Caso o Fundo 
aplique em 
cotas de 
outros Fundos 
de 
Investimento 

CNPJ desse(s) 
Fundo(s)  

Classificação Resolução 
CMN 

% do PL 
do 
Fundo 

 

1.   
2.   
3.   
.....   
   

Fundo Do gestor 
/adm. (S/N)

Espécies de ativos em que o Fundo 
concentra seus investimentos 

1.   
2.   
3.   
.....   

Total dos ativos de crédito privado 
em estoque do Fundo % do PL do Fundo:  

 

Maiores 
emissores de 
títulos de 
crédito privado 
que o Fundo é 
credor 

Emissor 
(CPF/CNPJ) 

Parte relacio-
nada (S/N) 
(art. 102, §1º, 
inc. II e III da 
ICVM 555/2014) 

Sistema de 
registro e 
liquidação 
financeira 
do ativo 

% do PL 
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Percentual da carteira do fundo vinculado a parte 
relacionada   

Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em 
meses (30) dias)   

Classificação de 
risco de crédito 
contratada 
pelo Fundo 

Classificação 
obtida  

 Agencia  
Data  
Outros  

Gestão de risco 
da carteira do 
Fundo 

VAR (Valor de risco) de um dia como percentual do PL 
calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança: 

 

 
Classe de modelos utilizada informada: 
 
Principal fator de risco a que o fundo está exposto: 
 
Considerando o principal fator de risco, qual variação 
diária percentual esperada para o valor da cota do 
fundo no pior cenário de estresse: 

 

Metodologia e 
procedimentos 
de precificação 
de ativos de 
baixa liquidez 

  

Regras de 
liquidez para 
ativos 
específicas do 
Fundo 

  

Classificação de 
risco do Fundo 
pelo 
Administrador 

Nota na escala de 1 a 5 de acordo com o risco 
envolvido na estratégia de investimento do Fundo:  
 

Outros critérios 
de análise    

VII.4 – Procedimentos de diligências/verificações/consultas realizados pelos responsáveis pela análise 
relativos à carteira do Fundo de Investimento: 
 
 
 
VI.5 - Conclusão da análise do presente Fundo de Investimento, relacionado no Item V dos Termo(s) de 
Análise de Credenciamento nº         /2019 e       /2019, considerando as condições de segurança, 
rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 
3.922, de 2010, a aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS: 
 
 

Data  
Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 
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ANEXO V 
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO 

Análise de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos  
apta à distribuição de fundos de investimento para o RPPS  

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições 
pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de 
alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação 
de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN e da aderência à Politica 
Anual de Investimentos 
Número do Termo de Análise de Credenciamento         /2019 
Número do Processo instaurado Nº protocolo ou processo  
Documento de solicitação do credenciamento  (tipo do documento/número/data) 
 

I - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS 
Ente Federativo PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPONGAS  CNPJ   76.958.966/0001-06 
Unidade Gestora do RPPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA PENSÕES E 

APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DE 
ARAPONGAS  - IPPASA 

 CNPJ 07.890.935/0001-30 

 

Possui critérios preestabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? 
  1. Tipo de ato normativo/documento    Data  
  2. Critérios:  

a. Ser instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
b. Aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital 
c. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma 

ou mais das situações a seguir: 
• estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
• estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública ou do Sistema Financeiro Nacional; 
• sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
• estejam sob falência, intervenção, recuperação judicial, dissolução ou liquidação. 

  
 

II – Identificação da Instituição 
 Razão Social  CNPJ  
 Endereço  Data Constituição  
 E-mail (s)  Telefone (s)  
 Data do registro na CVM   Categoria (s)  

  

 Controlador/ Grupo Econômico  CNPJ 
  
 

Principal contato com RPPS  Cargo  E-mail  Telefone 
    
 

III.1 - Relação dos documentos referentes à análise da Instituição que instruem o Processo de 
Credenciamento obtidos na(s) seguinte(s) página(s) da Internet (art. 6º-E, III, Portaria MPS nº 519/2011): 
 

 

Identificação do documento analisado  Data do 
documento 

Data de validade 
(certidões) 

01. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, 
devidamente registrados da sociedade empresária, e, no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
atuais administradores e respectivos cadastros de pessoa física – CPF;  

02. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir; 

  

03. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários. 

  

04. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ com 
situação vigente. 

  

05. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ ou 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu 
ramo de atividade; 

  

06. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 

  

07. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da 
apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa de Tributos Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, 
comprovando sua regularidade com a Fazenda Federal, e Certidão Negativa 
ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Dívida Ativa da União, 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, 
comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal. 

  

08. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal através 
de certidões das respectivas secretarias, das entidades da federação, sede 
da entidade; 

  

09. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

  

10. Credenciamento  da instituição financeira/agente autônomo junto ao 
CVM. 

  

11. Regulamento dos fundos de investimentos a serem oferecidos que 
estejam enquadrados na Resolução 3.922, de 2010; 

  

12. Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, datados de, no máximo 90 
(noventa) dias anteriores à data de apresentação da documentação 

  

13. Caso a empresa seja sediada em outra Comarca do Estado ou em outro 
Estado deve apresentar, juntamente com a(s) certidão(ões) negativa(s) 
exigida(s), declaração passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os 
Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e 
concordatas 

  

14. Que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo I; 

  

15. A inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com 
todas as condições do Edital e seus anexos, conforme Anexo II. 

  

16. Preenchimento do Termo de Análise de Credenciamento, 
conforme Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011,  ANEXO V 
para agentes autônomos de investimentos (estão destacados na cor 
laranja os campos que provêm de informações a serem repassados 
ao IPPASA).  
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IV -Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 3º, §1º, Portaria MPS nº 519/2011): 
Resultado de pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e 
Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) 
sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, 
ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da 
Instituição, seus controladores, sócios ou executivos: 

Processo/Decisão Assunto/objeto Data Fonte da informação 
    
    
    
    
 

 

Resultado da 
análise das 
informações pelo 
responsável pelo 
Credenciamento: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

V – FUNDO(S) DE INVESTIMENTO QUE A INSTITUIÇÃO PRETENDE DISTRIBUIR AO RPPS PARA FUTURA 
DECISÃO DE INVESTIMENTO 
Nome do(s) Fundo(s) de 
Investimento(s) CNPJ do Fundo Classificação Resolução CMN Data Início 

Do Fundo  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Outro(s) Tipo(s) de 
Ativo(s)/Produto(s): 

 

 
 

VI - Contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos acima elencados: 
Nome/Razão Social  CPF/CNPJ: Contrato 

Registrado CVM 
(sim/não) 

Data do 
Instrumento 
contratual  

    
    
    
Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre 
distribuidores e a Instituição, concentração de fundos sob administração/gestão e distribuidores): 
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VII – CONCLUSÃO DA ANÁLISE  
VI.1 - Análise da Instituição administradora/gestora objeto do presente Processo de Credenciamento: 
A - Verificação de informações 
sobre conduta nas operações 
realizadas no mercado financeiro e 
restrições que desaconselhem um 
relacionamento seguro: 

 

B - Regularidade Fiscal e 
Previdenciária:  

C - Qualificação do corpo técnico:  
D - Histórico e experiência de 
atuação:  

E – Outros critérios de análise: 
  

 

Data  
Responsáveis pela Análise: Cargo CPF Assinatura 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO



TERÇA-FEIRA 05/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2517 PÁG: 44



TERÇA-FEIRA 05/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2517 PÁG: 45


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	RUA GARÇAS 750, CENTRO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR




