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EDITAL DE CREDENCIAMENTO
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI - IPREMAR, autarquia municipal, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
04.200.511.0001-08, com sede na Rua: Bom Jesus, 225, Centro – Araquari –
SC, CEP: 89245-000, torna público que estará credenciando a partir de 01º de
JULHO de 2014, sem qualquer exclusividade, instituições financeiras
autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão
de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira
de valores mobiliários, nos termos do art. 23 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de
1976 para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do
IPREMAR, 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, alínea “a” da Resolução
CMN nº. 3.922/2010 e na forma estabelecida neste Edital.

1. OBJETO
1.1. O objeto do presente Edital é o credenciamento de Instituições Financeiras
para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPREMAR, para
prestação de serviços especializados em administração de carteira de
investimentos prevista na resolução CMN nº. 3.922/10.

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão ser credenciadas para prestar serviços de administração de
carteira de valores mobiliários ao IPREMAR, as instituições financeiras
devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, cuja
finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o objeto deste
Credenciamento.
2.2. A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e
irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.
2.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados
que se enquadre 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;
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.
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3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
3.1. O processo de credenciamento acontecerá de acordo com as seguintes
etapas:
PRIMEIRA ETAPA: HABILITAÇÃO
3.1.1. A Empresa que desejar prestar serviços especializados de administração
de carteiras de investimento deverá apresentar os seguintes documentos:
3.1.1.1 - Habilitação Jurídica
a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
atuais administradores e respectivos cadastros de pessoa física - CPF;
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) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
3.1.1.2 – Habilitação Jurídica:
a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
atuais administradores e respectivos cadastros de pessoa física - CPF;
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) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
3.1.1.3 – Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
c) Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS;
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d) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da
instituição;
f) Declaração da empresa de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo II;
g) Declaração da empresa de inexistência de fato superveniente impeditivo e
que concorda com todas as condições do Edital e seus anexos, conforme Anexo
II.
4.1.3 – Qualificação Técnica:
a) Credenciamento da instituição financeira/ agente autônomo junto à CVM;
b) Demonstrar experiência na administração, gestão de recursos e na
distribuição de fundos de investimentos de Regimes Próprios de Previdência
Social ou de Entidade Fechada de Previdência Complementar;
c) Classificação efetuada por agência classificadora de risco, como: I – de
baixo risco de crédito; ou II – de boa qualidade de gestão e de ambiente de
controle de investimento;
d) Preenchimento do Anexo III deste edital que trata da Seção 1: Informações
Sobre a Empresa – Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de
Investimento ANBIMA; (SOMENTE PARA GESTORES)
e) Preenchimento do Anexo IV deste edital que trata Avaliação da Solidez
Patrimonial e do Desempenho da Gestão, atingindo pontuação mínima de 22
pontos.
f) Cópia do Contrato de prestação de serviços firmado entre o agente
autônomo e a instituição financeira representada
4.1.4 – Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
b) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da Instituição, datados de, no máximo, 90(noventa) dias anteriores à data
de apresentação da documentação.
4.2 - Comprovação de experiência a que se refere à alínea “b” do item 4.1.3
será feita através de Declaração, fornecida por Regime Próprio de Previdência
Social, por Entidade Fechada de Previdência Complementar, pela própria
Instituição Financeira ou pelo agente autônomo de investimento, de que o
interessado prestou serviços de administração gestão e ou distribuição de
carteira de investimentos.
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SEGUNDA ETAPA: QUALIFICAÇÃO
5.1.4 – Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
b) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da Instituição, datados de, no máximo, 60(sessenta) dias anteriores à
data de apresentação da documentação.
5.2 - Comprovação de experiência a que se refere à alínea “b” do item 4.1.3
será feita através de Declaração, fornecida por Regime Próprio de Previdência
Social, por Entidade Fechada de Previdência Complementar, pela própria
Instituição Financeira ou pelo agente autônomo de investimento, de que o
interessado prestou serviços de administração gestão e ou distribuição de
carteira de investimentos.
5.2.1 – A declaração deverá conter a identificação do signatário e ser
apresentada em papel timbrado, contendo o endereço e o telefone do mesmo.
5.3 – Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas
por cartório competente ou copias simples com carimbo “confere com original”
assinado pelo representante legal da instituição, acondicionados no envelope
DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO.
5.4 – Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado
expressamente somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua respectiva emissão.
5.5 – Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos, em
substituição aos documentos/certidões exigidos.

6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS
6.1 - O presente Edital de Credenciamento será processado pela diretoria
executiva do RPPS, nos termos do artigo 55, incisos I e II, da Lei Municipal nº.
027/2004, com o auxílio da Comissão de Licitação e Conselho Administrativo do
IPREMAR quando for especificamente convocados para tal, com a finalidade de
realizar o julgamento das propostas apresentadas; e homologadas pelo
Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do RPPS.
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6.2. Os documentos deverão ser entregues na sede do IPREMAR, situada à Rua
Bom Jesus, 225, Centro – Araquari – SC, CEP: 89245-000, os quais serão
protocolados, constituindo um processo administrativo.
6.3 A entrega dos documentos poderá acontecer a qualquer momento, uma vez
que o credenciamento é um processo de inscrição permanentemente aberto.
6.4 Os julgamentos ocorrerão durante as reuniões da Comissão de Licitação do
IPREMAR.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O presente Edital e seus anexos estão disponíveis no e-mail:
www.ipremar@terra.com.br, www.araquari.sc.gov.br, e ainda através
Fones: Fax (047) 3447-1019 e 3447-1851
7.2. O credenciamento de instituição financeira, não estabelece obrigação do
IPREMAR em efetuar qualquer solicitação de prestação de serviços.
7.3. Não existirá um número mínimo ou máximo de vagas para
credenciamento, pois se trata da formação de um banco de credenciados, para
prestação de serviços de administração de recursos.
7.4. A qualquer tempo, o IPREMAR poderá alterar, suspender ou cancelar o
credenciamento com a instituição financeira que deixar de satisfazer às
exigências estabelecidas neste edital e nas normas legais, sem que caiba
qualquer indenização aos credenciados.
7.5. As instituições financeiras são responsáveis, em qualquer época, pela
fidelidade e legitimidade das informações constantes nos documentos
apresentados.
7.6. Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser
feito por escrito através do IPREMAR.
7.7 O presente credenciamento terá vigência de até 180 dias, sendo renovado
automaticamente atendendo ao item 8.3, resguardado interesse do IPREMAR,
para atender a alterações na legislação vigente, ou publicação de fato relevante
que altere as condições do credenciado.
7.8 – Será obrigatória a cada 180 (cento e oitenta) dias, a apresentação dos
documentos para atualização das informações, conforme modelo presente no
anexo VI deste edital.
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ANEXO I – DECLARAÇÃO (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 7° da Constituição Federal, consoante o
que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, 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 2014
(Nome e assinatura do Declarante)
(número do CPF do Declarante)
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ANEXO II – DECLARAÇÃO (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 2014
(Nome e assinatura do Declarante)
(número do CPF do Declarante)
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ANEXO III – SOMENTE GESTORES
Seção 1: Informações Sobre a Empresa
Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento ANBIMA
1) Informações sobre a Empresa
1 - Informações Cadastrais
1.1
Razão Social
1.2

Nome de fantasia

1.3

Endereço

1.4

CNPJ

1.5

Data de constituição

1.6

Telefone

1.7

Fax

1.8

Website

1.9

Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer
detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade.

1.10

Membro de associações de classe? Quais?

1.11

Nome de quem responde o questionário

1.12

Cargo

1.13

Telefone para contato

1.14

Fax

1.15

E-mail para contato

2 - Informações Institucionais
2.1
Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
2.2
Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos.
2.3
Qual a estrutura empresarial do grupo?
2.4
Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais
executivos conforme modelo constante na Seção 3)
2.5
Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na
Seção 3)
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2.6

A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em caso
afirmativo, citar o(s) Código(s).

2.7

A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

2.8

A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as
instituições.

2.9

Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios?
Quais?

2.10

Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança
(cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, Bolsas, etc.) em outras
empresas ou entidades? Quais?

2.11

Descreva breve histórico da empresa.

2.12

A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco,
Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de Suitability. Em
caso afirmativo, favor anexar.

2.13

Cite os Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que
são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões.

2.14

Se o grupo econômico da empresa presta serviços de administração, controladoria e
custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de gestão (anexar
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)

2.15

A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar
as atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais.

3 - Números da Empresa
3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa.
Ano
Patrimônio
sob Número de pessoas Número
de
gestão (posição de que trabalham na portfólios
sob
final de período)
empresa
gestão
2009
2010
2011
2012
2013

3.2

Tipologia dos portfólios sob gestão (* sem dupla contagem)
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Nº

% Carteira

• Fundos:
Domicílio local
Domicílio em outro país
•

Clubes

• Carteiras
Domicílio local
•

Res. Nº 2.689

3.3

Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de
investimento?
Tipo
Nº
Exclusivos
% total
• Curto Prazo
• Referenciado
• Cambial
• Renda Fixa
• Multimercado
• Dívida Externa
• Ações
• FIDC
• FIP
• FIEE
• FII
• Fundo de Índice (ETF)
• Outras categorias
•
•
3.4
Com quantos distribuidores e/ou alocadores a Empresa tem acordos ou contratos de
distribuição?
nº
3.5
Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco
maiores distribuidores ou alocadores?
%
3.6
Atualmente, qual é o percentual do volume sob gestão que são originados
especificamente de aplicações da própria Empresa (incluindo controladores, coligadas,
subsidiárias, seus sócios e principais executivos)?
3.7

Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor?
Tipo
nº
• Pessoas Físicas
• Empresas

% passivo
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•
•
•
•
•
3.8

Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização
Investidores Institucionais Previdenciários
Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de terceiros e
family offices)
Investidor Estrangeiro
Governo
Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 10
maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada um deles.

4 - Receitas da Empresa
4.1
Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, comissões, rebates
etc.)
4.2

Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras?

4.3

A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa?

5 - Recursos Humanos
5.1
Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e
associados?
5.2

Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa?

5.3

Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos
funcionários/associados? Qual?

6 - Informações Gerais
6.1
Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual
estrutura da Empresa (instalações, equipe, hardware e software)? Existem planos
de expansão?
6.2

A empresa já foi objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída à
gestão? (anexar relatório mais recente)

6.3

A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que
tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais?

7 - Informações Operacionais
7.1 - Análise Econômica e Pesquisa
7.1.1
Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa (anexar
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
7.1.2

Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos

7.1.3

Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?
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7.1.4

Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no
processo decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou
também produz relatórios e informações para outros (sell side)?

7.1.5

Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?

7.2 – Gestão de Recursos
7.2.1
Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar Resumo
Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
7.2.2

Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos.

7.2.3

Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão?

7.2.4

Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras?

7.2.5

Liste as corretoras aprovadas.

7.2.6

Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras selecionadas?
Comente concentração, rodízio e o uso de discount brokers e research brokers.

7.2.7

Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações
compromissadas com títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um
dia? Descreva-a.

7.2.8

Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo,
para fins de sua classificação tributária?

7.2.9

De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado?

7.2.10

A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos?

7.3 – Risco
7.3.1 – Estrutura
7.3.1.1
Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo
Profissional conforme modelo constante na Seção 3)
7.3.1.2

Quem é o responsável pela área e a quem se reporta?

7.3.1.3

Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos.

7.3.1.4

Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São
desenvolvidos internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece?
Como foram escolhidos? Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito,
contraparte, preço, liquidez e operacional).
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7.3.1.5

Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm
e quem recebe e analisa estes relatórios?

7.3.2 - Risco de Crédito
7.3.2.1
Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras.
7.3.2.2

Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada?

7.3.2.3

A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum
procedimento ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de
inadimplência?

7.3.3 - Risco de Contraparte
7.3.3.1
Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte.
7.3.3.2

Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites?

7.3.4 - Risco de Preço
7.3.4.1
Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex:
VaR, Stress Test, Stop loss, etc).
7.3.4.2

Como são formalizados os controles de risco de preço?

7.3.4.3

Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.:
books tais como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência
de atualização?

7.3.4.4

Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de
tomada de decisão para o reenquadramento?

7.3.4.5

O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as
carteiras do gestor? Em caso afirmativo, fornecer detalhes.

7.3.5 - Risco de Liquidez
7.3.5.1
Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de liquidez,
incluindo o tratamento de baixa liquidez e/ ou resgates excessivos.
7.3.5.2

Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.:
books tais como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência
de atualização?

7.3.6 - Risco Operacional
7.3.6.1
Descreva a metodologia de gestão do risco operacional.
7.3.6.2

Descreva os procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem
das posições das carteiras e custódia.
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7.3.6.3

Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de
negócios e recuperação de desastres adotados pela sua empresa.

7.3.6.4

Descreva a política de segurança da informação.

7.3.6.5

Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das
gravações?

7.3.6.6

Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de
armazenamento).

7.3.6.7

Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico).

7.3.6.8

Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade
dos servidores, links de internet e telefonia etc.

7.3.6.9

A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus?

7.3.6.10

São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de
sistemas? Com que frequência?

8 - Compliance e Auditoria Interna
8.1
Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna e a
quem se reportam?
8.2

Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas
atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa.

8.3

Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.

8.4

Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e
executivos da empresa?

8.5

Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa.

8.6

Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos
ao sistema corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais
como front running, vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de
meios de comunicação alternativos: telefone celular, sistemas de mensagens
instantâneas e de webmail externo)

8.7

Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de
dinheiro feitos pelos seus distribuidores.

8.8

Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese
wall e de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos
que não estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Araquari IPREMAR
Rua: Bom Jesus nº 225 – Centro – Telefone/Fax (47)3447-1019 CEP: 89245-000 Araquari – Santa
Catarina
Email: ipremar@terra.com.br

8.9

No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia
prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a
segregação entre a área prestadora de serviço e a gestão de carteiras?

8.10

Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens,
especificação de comitentes e operações entre carteiras.

8.11

Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas
fora de plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de
preços e fontes de referência utilizadas.

8.12

Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido
na verificação da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das
posições dos fundos sob gestão da Empresa?

8.13

Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação
ou atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua
eventual participação em Conselhos Fiscais e de Administração.

8.14

Descreva as regras para o tratamento de soft dollar tais como recebimento de
presentes, cursos, viagens etc.

8.15

8.16

A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e
valores mobiliários distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o
assunto de rebates de taxas de administração e performance sobre fundos
investidos pagos ao gestor de forma específica.
São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com
políticas internas? Com que frequência?

9 - Questões Jurídicas e Legais
9.1
Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa
(departamento jurídico próprio ou consultoria de terceiros)
9.2

A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo
Banco Central ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se
positivo, informar o número do processo.

9.3

Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na
CVM , no Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro?
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10 - Anexos
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Resumo Profissional
Manual de Risco
Manuais de Marcação a Mercado
Manual de Compliance
Código de Ética e Conduta
Manual de Política de Exercício de Direito de
Voto (Proxy Voting)
Relatório de Rating
Manual de Liquidez
Política de Suitability

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não

2) Declaração
Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por
pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela
sua exatidão, veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo
prestado neste documento e de seus anexos.
Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário
devidamente atualizadas semestralmente, enviando nova versão do
questionário aos distribuidores e alocadores nos meses de janeiro e julho, com
data-base dezembro e junho, com exceção das informações contidas no Item 3
– Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e comunicadas
imediatamente após a sua ocorrência.
________________________________
Local
____/____/_______
Data
________________________________________________________
Nome
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3) Eventos Importantes
1 - Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser
informada imediatamente após sua efetivação, com a indicação da
referida data.
1.1

Mudança societária que altere o controle acionário da empresa.

1.2 Entrada e saída dos principais sócios.

1.3

Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da
empresa gestora, incluindo compliance e risco.

2 - Alterações desde a última atualização
2.1
Data da última atualização.

2.2

Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última
atualização?

2.3 Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário.
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ANEXO IV
AVALIAÇÃO DA SOLIDEZ PATRIMONIAL E DO DESEMPENHO DA
GESTÃO
1 - NÚMEROS DA EMPRESA
Tempo que a instituição administra recursos de terceiros
Item
Assinalar
Menos de 10
De 10 a 20 anos
Mais de 20 anos

Pontuação
0
1
2

Patrimônio Líquido da Gestora apresentado no último balanço
Item
Assinalar
Pontuação
Até 50 milhões de reais
0
Acima de R$ 50 milhões reais e até R$ 100
milhões de reais
1
Acima de R$ 100 milhões de reais
2

Patrimônio sob gestão nos últimos 5 anos
Item
Assinalar
Até R$ 1 bilhão de reais
De R$ 1 bilhão de reais até R$ 5 bilhões de
reais
Acima de R$ 5 bilhões de reais

Pontuação
0
1
2

Fundos sob gestão da instituição enquadrados na legislação para os RPPS
Item
Assinalar
Pontuação
Menos de 5 fundos
0
De 5 a 10 fundos
1
Mais de 10 fundos
2
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2 - RECURSOS HUMANOS
Experiência do gestor de fundos de investimentos. Considerar o tempo
médio quando houver mais de um gestor.
Item
Assinalar
Pontuação
Menos de 5 anos
0
De 5 a 10 anos
1
Mais de 10 anos
2

Tempo que o gestor está na instituição (Turn over). Considerar o tempo
médio quando houver mais de um gestor.
Item
Assinalar
Pontuação
Menos de 5
0
De 5 a 10 anos
1

Mais de 10 anos

2

Equipe de Gestão dedicada aos fundos de investimentos.
Item
Assinalar
Menos de 5 pessoas
De 5 a 10 pessoas
Mais de 10 pessoas

Pontuação
0
1
2

3 - ANÁLISE ECONÔMICA E PESQUISA
Análise macro e micro-econômica (research)
Item
Assinalar
Não realiza
Realizada por terceiros
Realizada por equipe própria

Pontuação
0
1
2

Risco de Preço (Var, stress testing, stop loss, entre outras)
Item
Assinalar
Pontuação
Não utiliza
0
Utiliza de 1 a 2 estratégias
1
Utiliza 3 ou mais estratégias
2
4 - GESTÃO DE RECURSOS
Rating da Instituição. ANEXO V
Item
Rating menor de BBB- (ou assemelhado) ou
não possui
Entre BBB- e AA+ (ou assemelhado)
AAA- ou AAA (ou assemelhado)

Assinalar

Pontuação
0
1
2
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Evolução da carteira sob gestão. Crescimento do patrimônio sob gestão no
último exercício.
Item
Assinalar
Pontuação
Até 5%
0
De 5% a 10%
1
Acima de 10%
2
Experiência na gestão de produtos estruturados (FIP, FII e FIDC).
Item
Assinalar
Pontuação
Menos de 5 anos
0
De 5 a 10 anos
1
Acima de 10 anos
2

Sucesso na gestão de produtos estruturados. Já realizou desinvestimento de
FIP e FII?
Item
Assinalar
Pontuação
Não
0
Sim
1
Participação (%) de recursos próprios alocados nos fundos estruturados em
relação ao patrimônio total do fundo (FIP e FII)
Item
Assinalar
Pontuação
Até 1% do capital comprometido
0
De 1% a 5% do capital comprometido
1
Acima de 5% do capital comprometido
2
Desempenho na gestão dos fundos nos últimos 5 anos
Item
Nº de meses
Número de Meses Acima benchmark
< 24 meses
Número de Meses Acima benchmark
> 24 meses

Pontuação/Meses
1
2

Experiência com gestão de carteira de RPPS.
Item
Assinalar
Menos de 5 RPPS
De 5 a 10 RPPS
Acima de 10 RPPS

Pontuação
0
1
2

5 - GERENCIAMENTO DE RISCO
Possui área de análise de risco de crédito?
Item
Assinalar
Não
Sim

Pontuação
0
1
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6 - COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA
Compliance – (manuais internos, código auto-regulação,
entre outros)
Item
Assinalar
Não utiliza
Utiliza de 1 a 2
Utiliza 3 ou mais
Segregação de Funções (chinese wall)
Item
Não
Sim

Assinalar

código de ética,
Pontuação
0
1
2

Pontuação
0
1

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
Item da Avaliação
1.1 Tempo que a instituição administra recursos de terceiros
1.2Patrimônio Líquido da Gestora apresentado no último balanço
1.3Patrimônio sob gestão nos últimos 5 anos
1.4 Fundos sob gestão da instituição enquadrados na legislação para
os RPPS
2.1 Experiência do gestor de fundos de investimentos. Considerar o
tempo médio quando houver mais de um gestor.
2.2 Tempo que o gestor está na instituição (Turn over). Considerar o
tempo médio quando houver mais de um gestor.
2.3 Equipe de Gestão dedicada aos fundos de investimentos.
3.1 Análise macro e micro-econômica (research)
3.2 Risco de Preço (Var, stress testing, stop loss, entre outras)
4.1 Rating da Instituição.
4.2 Evolução da carteira sob gestão. Crescimento do patrimônio sob
gestão no último exercício.
4.3 Experiência na gestão de produtos estruturados (FIP, FII e
FIDC).
4.4 Sucesso na gestão de produtos estruturados. Já realizou
desinvestimento de FIP e FII?
4.5 Participação (%) de recursos próprios alocados nos fundos
estruturados em relação ao patrimônio total do fundo (FIP e FII)
4.6 Desempenho na gestão dos fundos nos últimos 5 anos
4.7 Tipo da gestão
5.1 Possui área de análise de risco de crédito?
6.1 Compliance – (manuais internos, código auto-regulação, código
de ética, entre outros)
6.2 Segregação de Funções (chinese wall)
Total

Pontuação
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OBSERVAÇÕES:
1) Pontuação máxima 35 pontos.
2) Até 21 pontos: não recebe recursos.
3) De 22 pontos em diante: pode receber recursos.
4) Caso alguma das questões não se aplicar a sua instituição, o valor máximo
desta questão deverá ser reduzida do total da pontuação mínima a ser
alcançada (22 pontos) e este novo valor será o seu objetivo a alcançar.
5) Datar e assinar os documentos, identificando o responsável pelo
preenchimento.
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ANEXO V
Documentação
Cadastramento
Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus atuais administradores e respectivos cadastros
de pessoa física - CPF;
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;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS;
Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS;
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, emitida
pela Secretaria da Receita Federal;
Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede
da instituição;
Declaração da empresa de que está cumprindo o disposto no
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo
I;
Declaração da empresa de inexistência de fato superveniente
impeditivo e que concorda com todas as condições do Edital e
seus anexos, conforme Anexo I.
Credenciamento da instituição financeira/ agente autônomo de
investimentos junto à CVM;
Demonstrar experiência na Administração, gestão de carteiras e
distribuição de Fundos de Investimentos para Regimes Próprios de
Previdência Social ou de Entidade Fechada de Previdência
Complementar;
Classificação efetuada por agência classificadora de risco, como : I
– de baixo risco de crédito; ou II – de boa qualidade de gestão e
de ambiente de controle de investimento;
Preenchimento do Anexo III deste edital que trata da Seção 1:
Informações Sobre a Empresa – Questionário Padrão Due
Diligence para Fundos de Investimento ANBIMA;
SOMENTE PARA GESTORES
Preenchimento do Anexo IV deste edital que trata Avaliação da
Solidez Patrimonial e do Desempenho da Gestão, atingindo
pontuação mínima de 22 pontos.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios;

Atualização
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Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da Instituição, datados de, no máximo,
60(sessenta) dias anteriores à data de apresentação da
documentação
Contrato de prestação de serviços como agente autônomo por
entidade autorizada e credenciada junto à CVM
Local e data
Assinatura Responsável pelo Preenchimento

