
 EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
IBPREV N ° 01/2016

O  INSTITUTO  BRUSQUENSE  DE  PREVIDÊNCIA  –  IBPREV  inscrito  no  CNPJ  sob  nº.
14.634.385/0001/53, com sede a Rua Genti Batst Archer, 447 – Arena Brusque, Centro, nesta
cidade  de  BRUSQUE/SC,  neste  ato  representado  peio  Presidente  Sr.  ANTONIO  CARLOS
CERCHIARI  JUNIOR,  portadora  da  Céduia  de  Identdade  nº.  79793183  SSP/PR  inscrito  no
CPF/MF sob nº. 033.157.009-23, torna púbiico que estará credenciando a partr de 03/10/2016
insttuições fnanceiras autoriaadas a funcionar no País peio Banco Centrai do Brasii e/ou peia
Comissão de Vaiores  Imobiiiários  para  o  exercício  profssionai  de  administração de vaiores
mobiiiários, nos termos do art. 23 da Lei 6.385 de 7 de deaembro de 1976, para integrar o
cadastro de gestores dos recursos do RPPS, em conformidade com o inciso II do art. 25, c/c
inciso  IV  do art.  13,  ambos constantes  na  Lei  8.666/93;  do art.  22,  inciso I,  aiínea "a"  da
Resoiução CMN nº. 3.922/2010 e na forma estabeiecida neste Editai.

1. DO OBJETO E DO OBJETIVO DO CREDENCIAMENTO

Credenciar  Insttuições  Financeiras  que  estejam  autoriaadas,  nos  termos  da  Legisiação  em
vigor,  a  atuar  no  Sistema  Financeiro  Nacionai,  com  fei  observância  das  Normas  que
reguiamentam as apiicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Sociai – RPPS no
Mercado Financeiro Nacionai, em especiai as estabeiecidas peio Conseiho Monetário Nacionai
– CMN e Ministério da Previdência Sociai – MPS e, no que couber, as ieis Federais e Estaduais
de Licitações e Contratos;

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

2.1) poderão ser credenciadas, para prestar serviços de gestão e administração de fundos de
investmentos do RPPS, as insttuições fnanceiras devidamente autoriaadas a funcionar no País
peio Banco Centrai do Brasii e/ou peia Comissão de Vaiores Mobiiiários, cuja fnaiidade e ramo
de atuação estejam em consonância com o objeto deste Credenciamento.

2.2) A partcipação neste Credenciamento impiica na aceitação integrai, irretratávei e irrestrita
das  condições  estabeiecidas  neste  Editai,  não  sendo  aceitávei  quaiquer  aiegação  de
desconhecimento deste e, caso não esteja apta com as condições deste Editai, considerar-se-á
a  ocorrência  de  má-fé  da  partcipante  e  a  possibiiidade  de  apiicação  das  sanções
administratvas, civis e penais cabíveis.

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

3.1) CONHECIMENTO DESTE EDITAL

I- Os interessados poderão ter acesso ao Editai por meio do site do Insttuto Brusquense de
Previdência – IBPREV, em:    www.  ibprev.sc  .gov.br  ;

II) Toda e quaiquer aiteração que importe em modifcação do Editai será dada sua pubiicidade
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através de informação no site mencionado acima;

III)  Para  fns  de  partcipação  no  Processo  de  Credenciamento,  as  Insttuições  Financeiras
deverão preencher o Formuiário de Credenciamento em conformidade com o ANEXO IV deste
Editai,  a  partr  de  03/10/2016  acompanhado  das  seguintes  comprovações  e  documentos
soiicitados no mesmo.

3.2) HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA)

I – atos de registro ou autoriaação para funcionamento expedido peio Banco Centrai do Brasii
ou Comissão de Vaiores Mobiiiários ou órgão competente;

II -Fornecer deciaração (anexo I) na quai expressem que não efetuarão quaisquer retenções
tributárias,  dada  a  Imunidade  Tributária  dos  Fundos  Púbiicos  de  Previdência,  geridos  peio
RPPS;

III –apresentar deciaração de inexistência de penaiidade imputada peia Comissão de Vaiores
Mobiiiários (CVM), em raaão de infração grave considerada peia Autarquia ao Administrador,
nos 05 (cinco) anos anteriores ao credenciamento;

IV – Ratng de gestão atribuída por agência especiaiiaada;

V – ser fiiada a ANBIMA –Associação Brasiieira das Entdades dos Mercados Financeiros e de
Capitais ou ser aderente ao Código ANBIMA de Reguiação e Meihores Prátcas de Fundos de
Investmento ou ao Código ABVCAP/ANBIMAde Reguiação e Meihores Prátcas para o Mercado
de FIP e FIEE;

VI –apresentar os seguintes documentos:
a) ato de registro ou autoriaação expedido peio Banco Centrai do Brasii e peia Comissão de
Vaiores  Mobiiiários  (CVM).  Em  se  tratando  de  Empresa  ou  Sociedade  Estrangeira  em
funcionamento no País, Decreto de Autoriaação;

b) documento de inscrição no Cadastro Nacionai de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) prova de reguiaridade para com a Faaenda Federai, Estaduai e Municipai do domicíiio ou
sede do credenciado, ou outra equivaiente, na forma da iei;

d) certdão de reguiaridade junto ao Fundo de Garanta do Tempo de Serviço (FGTS) expedida
peia Caixa Econômica Federai;

e) deciaração nos termos do anexo II deste editai.

VI - Será considerada não credenciada a Insttuição Financeira que não apresentar quaisquer
dos  itens  acima,  ou  apresentá-ias  com  vícios,  rasuras  ou  contrariando  quaiquer  exigência
contda nesta Resoiução;

VII  – Quanto tratar-se de apiicação em Fundos de Investmentos, o credenciamento recairá
sobre a fgura do gestor e do administrador do fundo, que deverá apresentar, aiém de toda a



documentação soiicitada no Item 3, Inciso I a VII:
a) histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investmento e
de seus controiadores; 

b)  voiume  de  recursos  sob  sua  gestão  e  administração,  bem  como  quaiifcação  do  corpo
técnico e comprovação de segregação de atvidades; 

c) Lâmina do fundo de investmento que possibiiite a avaiiação da aderência da rentabiiidade
aos indicadores de desempenho e riscos assumidos peios fundos de investmentos sob sua
gestão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.

VIII  -  As  Insttuições  Financeiras  habiiitadas  a  partcipar  do  Processo  de  Credenciamento
poderão ser submetdas a uma série de quesitos e à apresentação de documentos reiacionados
às  condições  de  segurança,  rentabiiidade,  soivência,  transparência  e  iegaiidade  de  sua
consttuição e dos produtos ofertados por eias;

§ 1º.  Os quesitos e documentos mencionados no “caput” deste artgo serão submetdas à
anáiise e parecer do Comitê de Investmentos do RPPS.

§ 2º. O RPPS, por intermédio do Comitê de Investmentos, designado por seu PRESIDENTE
por meio das Portaria nº 02/2015-IBPREV avaliará as Insttuiiçes Financeiras interessadas em
se credenciar, mediante análise dos critérios dispostos no presente edital.

IX  -  O  Credenciamento  da  Insttuição  Financeira  se  dará  a  partr  da  anáiise  prevista  no
parágrafo  anterior  peio  Comitê  de  Investmentos,  sendo  posteriormente  submetdo  ao
Conseiho de Administração do RPPS para aprovação;

X  -  O  Credenciamento  de  Insttuição  Financeira  não  impiicará,  para  o  RPPS,  em quaiquer
hipótese, na obrigação de aiocar ou manter seus recursos nas apiicações fnanceiras por eia
administradas, geridas ou distribuídas;

XI  -  O credenciamento vigerá peio  prazo de 06 (seis)  meses,  devendo após esse praao as
insttuições  credenciadas  e  interessadas  em  renovar  seu  credenciamento  apresentar  o
formuiário do anexo IV devidamente preenchido e acompanhado da documentação exigida
neste Editai;

§ 1º. As Insttuições controiadas peio Poder Púbiico serão cadastradas na forma do Editai de
Credenciamento, mas não se submetem ao iimite estabeiecido no item III.

XII - O RPPS tem a prerrogatva de descredenciar a Insttuição Financeira a quaiquer tempo,
mediante aviso ou notfcação, sendo desobrigada a quaisquer ônus, do pagamento de muita
ou  indeniaação,  se  a  Insttuição  Financeira  Credenciada  descumprir  a  Resoiução  CMN  n°
3922/10,  a  Poiítca  de  Investmentos  da  Insttuição  ou  a  iegisiação  pertnente  dos  Órgãos
Competentes;

§  2º.  Será  descredenciada,  ainda,  se  deixar  de  executar  o  serviço  na  forma  e  nos  praaos
estabeiecidos  no  Reguiamento  dos  seus  respectvos  Fundos  de  Investmento,  infringir
disposição do Termo de Credenciamento ou a pedido do Comitê de Investmentos, aprovado
peio Conseiho.



§ 3º. Para o descredenciamento será aberto processo administratvo onde será assegurado à
Insttuição Financeira o contraditório e ampia defesa.

§  4º.  No  caso  de  descredenciamento,  o  RPPS  comunicará  a  Insttuição  e  promoverá  a
pubiicação do ato na imprensa ofciai, independente de quaisquer sanções iegais apiicáveis ao
caso, bem como ievará ao conhecimento dos órgãos de reguiamentação e fscaiiaação, quando
for o caso.

XIII  -  O  RPPS  poderá  solicitar  a  qualquer  tempo  esclarecimentos  e  informaiçes
complementares;

XIV  –  As  Insttuições  Financeiras  Credenciadas  e  detentoras  de  recursos  do  RPPS  deverão
trimestraimente prestar contas, na forma de reiatórios ou presenciai, a critério do RPPS;

XV – O presente editai poderá ser revisto semestraimente ou a critério do RPPS sempre que
houver necessidade decorrente de aiteração Normatva, inciusive para adequação à exigência
nova do Ministério da Previdência;

XVI - Os casos omissos serão submetdos ao Comitê de Investmentos e remetdos, quando
necessários, ao Conseiho de Administração;

XVII – O foro competente para dirimir eventuais demandas oriundas, derivadas ou conexas
com o  presente  editai  e  consequente  credenciamento  é  o  da  Justça  Comum Estaduai  da
Comarca de Brusque/SC.

4. PROTOCOLO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1) Os documentos deverão ser entregues na sede do Insttuto Brusquense de Previdência -
IBPREV com endereço informado na quaiifcação do mesmo, os quais serão protocoiados, por
meio de ofcio de encaminhamento, eiaborado peia Insttuição interessada, consttuindo um
processo administratvo, a quaiquer momento com fuicro neste editai, enquanto este estver
váiido.

4.2)  A  entrega  dos  documentos poderá  acontecer  na  sede  do  IBPREV a  quaiquer  dia  úti,
durante  o  horário  ofciai  de  expediente,  de  segundas  à  sextas-feiras,  uma  vea  que  o
credenciamento é um processo de inscrição permanentemente aberto.

5. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO (QUALIFICAÇÃO)

5.1) Após o recebimento de todos os documentos, os mesmos serão encaminhados para o
Presidente do RPPS, que, por sua vea, os encaminhará para anáiise do Gestor do RPPS e para os
membros do  comitê  de investmentos  e  para  o  Conseiho do  RPPS,  que deiiberarão,  até  a
imediata  reunião  dos  mesmos,  acerca  do  deferimento  ou  do  indeferimento  do
credenciamento.

5.2) as decisões do Conseiho e do Comitê serão formais (escritas), consubstanciadas em ata
própria de cada órgão.



5.3)  Na hipótese de divergência  de decisões  entre  os  Conseihos,  prevaiecerá  a decisão do
Conseiho, que é o órgão de orientação superior e deiiberatvo.

5.4)  O  Presidente  do  RPPS,  na  sequência,  se  manifestará  formaimente  e  ratfcará  o
indeferimento dos Conseihos ou homoiogará o pedido de credenciamento, em até 5 (cinco)
dias.

5.5)  Caberá ao  Presidente  do Conselho a  análise  fnal  da documentaião e a  emissão de
Certfcado  de  Credenciamento,  o  envio  deste  documento  à  Insttuiião  Financeira
credenciada e a publicaião ofcial.

5.6)  O  Presidente  do  RPPS  e  os  membros  dos  Conseiho  e  Comitê  podem  encaminhar,  a
quaiquer tempo, pedido para que a Insttuição Financeira esciareça aigo ou apresente quaiquer
documento extra que Ministério poderá exigir futuramente.

5.7)  O pedido de credenciamento será  indeferido  caso,  sendo intmado,  o  requerente não
supra todas as exigências soiicitadas.

5.8)  O  CREDENCIANTE  poderá  soiicitar  esciarecimentos  supervenientes  à  CREDENCIADA
quando juigar necessário.

6. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

6.1) A impugnação ao Editai poderá ser feita a quaiquer tempo.

6.2)  Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os  recursos  meramente  proteiatórios  ou
subscritos por representante não habiiitado iegaimente ou não identfcado no processo para
responder peia insttuição fnanceira.

6.3) Os recursos contra decisões do Insttuto Brusquense de Previdência  - IBPREV não terão
efeito  suspensivo,  cujo  acoihimento  de  recurso  importará  a  invaiidação  apenas  dos  atos
insuscetveis de aproveitamento.

6.4)  O  acoihimento  de  recurso  importará  a  invaiidação  apenas  dos  atos  insuscetveis  de
aproveitamento.

6.5) Em caso de indeferimento do pedido de credenciamento, haverá comunicação expressa ao
interessado,  fcando assegurado o direito  de recurso ao Presidente credenciante  em até  5
(cinco) dias a contar da pubiicação na imprensa ofciai do Município.

6.6)  Havendo indeferimento  dos pedidos  de credenciamento,  facuitam-se aos  interessados
apresentarem novos pedidos, a contar da data de ratfcação do indeferimento peio Presidente
do credenciante ou da data de juigamento que não acoiheu o recurso, se houver.

7. DA VIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE CREDENCIAMENTO

7.1) O Certfcado de Credenciamento terá vigência de 6 (seis) meses, conforme artgo 3º, §3º



da Portaria 519/2011, a contar da ata da publicaião deste Edital, podendo ser renovado pelo
IBPREV, desde que a CREDENCIADA remeta novamente toda a documentaião exigida antes
do prazo do término de cada prazo.

7.2) O Edital será válido por prazo indeterminado, podendo ser aiterado a critério do RPPS ou
quando  houver  aiteração  na  iegisiação  específca,  em  especiai  peias  reguiamentações  do
Ministério da Previdência Sociai.

7.3) A insttuição fnanceira que faer  jus ao credenciamento comporá um banco de dados
(documentai), que fcará arquivado no RPPS e que deverá ter sua documentação atuaiiaada de
06 (seis) em 06 (seis) meses.

7.4)  O  credenciamento  das  insttuições  fnanceiras  não  gera  obrigação  para  o  Insttuto
Brusquense de Previdência - IBPREV de contratar com a credenciada.

7.5) As insttuições fnanceiras são responsáveis, em quaiquer época, peia fdeiidade e peia
iegitmidade  das  informações  constantes  nos  documentos  apresentados,  bem  como  peia
manutenção das condições que autoriaaram a homoiogação dos pedidos de credenciamento.

8. DAS PENALIDADES

8.1)  Sem  prejuíaos  das  demais  sanções  previstas  em  iei,  a  credenciada  fcará  sujeita  às
penaiidades impostas peia Lei nº. 8.666/93 e suas aiterações.

9.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1) O presente Editai  e seus anexos estão disponíveis  na sede do RPPS, com endereço já
devidamente identfcado, por correio eietrônico (e-maii), ou por meio do site do IBPREV em:
www.ibprev.sc.gov.br.

9.2)  O  credenciamento  será  canceiado  em  quaiquer  fase  do  processo  seietvo,  caso  seja
verifcado o não cumprimento dos requisitos exigidos neste editai ou constatada a ocorrência
de erro ou fraude na sua eiaboração.

9.3) O credenciamento não possui  quaiquer caráter vincuiante, caráter de exciusividade ou
mesmo  quaiquer  ordem  de  preferência  ou  sequência  às  insttuições  fnanceiras,  cujos
investmentos e apiicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade e conveniência do
credenciante.

9.4) Compete ao Conseiho juntamente com o Comitê de Investmento do RPPS a gestão e a
fscaiiaação do presente credenciamento.

9.5) A credenciada obriga-se a arcar com o pagamento de todos os encargos e demais despesas
decorrentes  da  prestação  dos  serviços,  tais  como:  emoiumentos  prescritos  e  que  digam
respeito  ao  serviço;  impostos;  taxas;  contribuições  fscais  e  parafscais;  previdenciárias;
trabaihistas; fundiárias; enfm, por todas as obrigações e responsabiiidades, por mais especiais
que sejam e mesmo que não expressas no presente editai.
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9.6) Não existrá um número mínimo ou máximo de vagas para credenciamento, pois se trata
da formação de um banco de credenciados para prestação de serviços para o RPPS.

9.7) O credenciamento não estabeiece obrigatoriedade ao RPPS de efetuar apiicação no fundo
de investmentos ou quaiquer soiicitação de prestação de serviços na Insttuição credenciada.

9.8) O credenciamento não gerará quaiquer víncuio de natureaa trabaihista entre o RPPS e o
pessoai empregado peia empresa na prestação de serviços.

9.9)  As  insttuições  fnanceiras  são  responsáveis,  em  quaiquer  época,  peia  fdeiidade  e
iegitmidade das informações constantes nos documentos apresentados.

9.10)  Toda  a  documentação  fcará  a  disposição  dos  servidores  efetvos,  segurados  e
pensionistas, ou para quaiquer órgão ofciai ou entdade ofciai para consuita e/ou fscaiiaação.

9.11)  Toda a documentação deverá  ser entregue de  uma só vez  quando da soiicitação de
credenciamento  por  parte  da  insttuição.  Processos  de  credenciamentos  iniciados  e  não
conciuídos em até 60 (sessenta) dias, serão automatcamente encerrados e a insttuição deverá
iniciar novo processo de credenciamento junto ao credenciante.

9.12) Para meihores esciarecimentos quanto ao objeto deste Editai, contatar o RPPS  peio fone
(47) 3354-3527 durante o horário ofciai de expediente, de segundas à sextas-feiras, somente
em dias úteis.

9.13) As insttuições fnanceiras que mantêm reiacionamento fnanceiro com o RPPS até a data
da pubiicação deste editai,  não estão dispensadas de partcipar desse processo seietvo de
credenciamento.

9.14) O credenciamento não possui quaiquer caráter vincuiante, caráter de exciusividade ou
mesmo  quaiquer  ordem  de  preferência  ou  sequência  às  insttuições  fnanceiras,  cujos
investmentos e apiicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade e conveniência do
RPPS.

9.15) Todos os produtos ofertados deverão estar reguiamentados peia CVM – Comissão de
Vaiores Mobiiiários e sujeitos aos códigos de auto-reguiação da ANBIMA (Associação Brasiieira
das Entdades dos Mercados Financeiros e de Capitais).

9.16) Consttuem anexos do presente editai 
Anexo I – Modeio Carta Imunidade Tributária
Anexo II - Deciaração de Idoneidade
Anexo III - Certfcado de credenciamento de insttuição fnanceira
Anexo IV - formuiário de inscrição para credenciamento

Brusque, 22 de setembro de 2016.

_________________________
Antonio Carlos Cerchiari Junior

Diretor – Presidente
IBPREV



ANEXO I – MODELO CARTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Data

AO
RPPS

A/C Diretoria Executva/Comitê de Investmento
Endereço:

Senhores Diretores:

Informamos  que  esta  Insttuição  Financeira  reconhece  a  abrangência  da
Imunidade Tributária do RPPS, e que não irá reter tributos sobre suas apiicações fnanceiras,
dada a natureaa púbiica dos recursos geridos peio __________________-.

Soiicitamos que o RPPS, por intermédio da Diretoria  Executva nos informe
quaiquer modifcação que possa ievar a um eventuai desenquadramento da atuai condição.

Ressaitamos, que, na hipótese de entendimento contrário da Receita Federai
do Brasii acerca da  Imunidade Tributária,  o RPPS deverá arcar, na condição de contribuinte,
com  os  vaiores  eventuaimente  devidos,  após  esgotadas  todas  as  medidas
administratvas/judiciais cabíveis.

Atenciosamente,

(Representante iegai da Insttuição Financeira com frma reconhecida)



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu,  _____________________________________________,  representante  iegai  da  empresa
_________________________________________ deciaro que:
a) A Insttuição Financeira não se encontra impedida, nem suspensa, nem fomos deciarados
inidôneos para partcipar de iicitações, ou contratar com o poder púbiico;
b) Informarei, sob as penaiidades cabíveis, a superveniência de fato impeditvo ou suspensivo
da manutenção do Credenciamento.

Locai e data

(Representante iegai da Insttuição Financeira com frma reconhecida)



ANEXO III

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(emissão pelo presidente do RPPS)

O  RPPS  deciara,  nos  termos  da  Resoiução  do  CMN  nº  3.922/2010  e  do  Editai  de
Credenciamento,  que  a  __________  (insttuição),  apresentou  a  documentação soiicitada,  a
quai  foi  anaiisada,  aprovada,  e  é  considerada  credenciada  junto  ao  RPPS,  para  a  possívei
aiocação de recursos fnanceiros do Regime Próprio peio praao de 06 (seis) meses.
O presente Certfcado de Credenciamento não gera, para a RPPS, quaisquer obrigações de
aiocar seus recursos,  contratar ou apiicar junto à __________ (insttuição),  mas somente o
direito a partcipar do banco de dados de entdades credenciadas, ou seja, consideradas aptas
a receberem os recursos fnanceiros geridos.

Locai e data

Presidente
RPPS



ANEXO IV

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

1. Informaiçes Insttucionais

Entdade Credenciada:

CNPJ: Inicio das Atvidades:

Endereço Compieto:

Home Page: E-maii insttucionai:

Insttuição Financeira:

CNPJ Inicio da Atvidades:

Endereço Compieto:

Home Page: E-maii insttucionai:

Fundo de Investmento

CNPJ Inicio da Atvidades:

Endereço Compieto:

Home Page: E-maii insttucionai:

2. Representante Legal

Nome

CPF RG Profssão

Endereço CEP

Estado Civii Cargo que Ocupa na Insttuição

Teiefone Comerciai Ceiuiar

e-maii

3. Gestão/Administraião de Recursos Administratvos de RPPS – Renda Fixa

Fundo de Investmento Enquadramento Legai
Resoiução 3922/2010

Taxa de
Administração (%)

Média Rentabiiidade
Anuai (%)

PL do Fundo (R$)

1.

2.

3.

4.

5.

4. Gestão/Administraião de Recursos Administratvos de RPPS – Renda Variável

Fundo de Investmento Enquadramento Legai
Resoiução 3922/2010

Taxa de
Administração (%)

Média Rentabiiidade
Anuai (%)

PL do Fundo (R$)

1.

2.

3.

4.

5.


