PARANAPREVIDÊNCIA
Edital de Credenciamento de Administradores e Gestores de Fundo de
Investimento/2019.
Processo Administrativo n° 15.695.058-0
AVISO
A PARANAPREVIDÊNCIA – Entidade gestora do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, comunica
aos interessados que se encontra aberto o CREDENCIAMENTO de
Administradores e Gestores de Fundo de Investimento, nos seguintes termos:
Objeto: Credenciamento de Administradores e Gestores de Fundo de
Investimento que estejam autorizados, nos termos da legislação em vigor, a
atuar no Sistema Financeiro Nacional, observando-se integralmente as normas
que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS no mercado financeiro nacional, em especial as
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e Secretaria da
Previdência Social – Ministério da Fazenda e, no que couber, as leis federal e
estadual de licitações e contratos.
Edital: Os interessados poderão efetuar o “download” deste edital de
credenciamento no portal eletrônico da PARANAPREVIDÊNCIA:
www.paranaprevidencia.pr.gov.br no item Licitação - Editais
Entrega da Documentação:
Os documentos solicitados no presente edital deverão ser enviados somente
por meio digital da Comissão Especial de Credenciamento – CEC, no endereço
de e-mail credenciamento.investimento@paranaprevidencia.pr.gov.br
Curitiba, 22 de abril de 2019.

Gustavo Schuster Cimbalista de Alencar
Diretor de Finanças e Patrimônio

Edital de Credenciamento
1. Introdução
De acordo com a Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, em conjunto
com a Política de Investimentos vigente da PARANAPREVIDÊNCIA, ficam
estabelecidos os critérios e as condições para credenciamento de
Administradores e Gestores de Fundo de Investimento.
2. Objeto
Credenciar Administradores e Gestores de Fundo de Investimento que estejam
autorizados, nos termos da legislação em vigor, a atuar no Sistema Financeiro
Nacional, observando-se as normas que regulamentam as aplicações de
recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS no mercado
financeiro nacional, em especial as estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional – CMN e Secretaria da Previdência Social – Ministério da Fazenda e,
no que couber, as leis federal e estadual de licitações e contratos.
3. Credenciamento
3.1. Administradores e Gestores de Fundo de Investimento, que atendem
ao previsto no artigo 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas
alterações
3.1.1. Documentação:
a) Ato de registro para funcionamento expedido pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à
dívida ativa da União – CND expedida, conjuntamente pelo Ministério da
Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
c) Certidões negativas de débitos tributários relativas aos entes municipal,
estadual e distrital;
d) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) expedida pela Caixa Econômica Federal;
e) Cópia atualizada do Ato Constitutivo da Administradora e/ou Gestora e última
alteração, devidamente registrados;
f) Cópia dos documentos comprobatórios da capacidade jurídica de seus
representantes legais, prepostos e profissionais vinculados (Carteira de
Identidade – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF).
g) Relação dos fundos de investimento ofertados pela instituição enquadrados
à Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, citando suas respectivas
classes;

h) Relação dos principais contatos com o RPPS: cargo, e-mail e telefone.
i) Se ADMINISTRADOR, enviar documento assinado pelos representantes
legais, com firma reconhecida, declarando que (Anexo I):
 Não efetuará quaisquer retenções tributárias, dada a Imunidade Tributária dos
Fundos Públicos de Natureza Previdenciária e que;
 Tem sob sua administração recursos oriundos de RPPS no valor máximo de
50% (cinquenta por cento) do total;
 Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

3.2. Administradores de Fundo de Investimento, que NÃO atendem ao
previsto no artigo 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas
alterações
3.2.1 Documentação:
a) Ato de registro para funcionamento expedido pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à
dívida ativa da União – CND expedida, conjuntamente pelo Ministério da
Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
c) Certidões negativas de débitos tributários relativas aos entes municipal,
estadual e distrital;
d) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) expedida pela Caixa Econômica Federal;
e) Cópia atualizada do Ato Constitutivo da Administradora e última alteração,
devidamente registrados;
f) Cópia dos documentos comprobatórios da capacidade jurídica de seus
representantes legais, prepostos e profissionais vinculados (Carteira de
Identidade – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF).
g) Relação dos fundos de investimento ofertados pela instituição enquadrados
à Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, citando suas respectivas
classes;
h) Relação dos principais contatos com o RPPS: cargo, e-mail e telefone;
i) Questionário Padrão Due Diligence da ANBIMA (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) para Fundos de
Investimento: Seção 3 - Resumos Profissionais;
j) Comprovação de que é filiado à ANBIMA;
k) Documento assinado pelos representantes legais, com firma reconhecida,
declarando que (Anexo II):
 Não efetuará quaisquer retenções tributárias, dada a Imunidade Tributária dos
Fundos Públicos de Natureza Previdenciária;
 Administra recursos de terceiros segregados da administração de recursos
próprios;

 Tem sob sua administração recursos oriundos de RPPS no valor máximo de
50% (cinquenta por cento) do total;
 Os fundos de investimento ofertados ao RPPS têm Gestor que atenda o
previsto pelo artigo 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3922/2010 e suas
alterações;
 Não possui penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
em razão de infração média e/ou grave nos 05 (cinco) anos anteriores à data
de publicação deste edital;
 Administra recursos de terceiros no país pelo período mínimo de 05 (cinco)
anos com montante igual ou superior a R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
reais) e que;
 Não possui fato impeditivo, sendo todas as informações prestadas
verdadeiras;
 Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

3.3. Gestores de Fundo de Investimento, que NÃO atendem ao previsto no
artigo 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações
3.3.1. Documentação:
a) Ato de registro para funcionamento expedido pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tributos federais e à
dívida ativa da União – CND expedida, conjuntamente pelo Ministério da
Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
c) Certidões negativas de débitos tributários relativas aos entes municipal,
estadual e distrital;
d) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) expedida pela Caixa Econômica Federal;
e) Cópia atualizada do Ato Constitutivo da Gestora e última alteração,
devidamente registrados;
f) Cópia dos documentos comprobatórios da capacidade jurídica de seus
representantes legais, prepostos e profissionais vinculados (Carteira de
Identidade – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF).
g) Relação dos fundos de investimento ofertados pela instituição enquadrados
à Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, citando suas respectivas
classes;
h) Relação dos principais contatos com o RPPS: cargo, e-mail e telefone;
i) Questionário Padrão Due Diligence da ANBIMA (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) para Fundos de
Investimento: Seção 1 - Informações sobre a empresa e Seção 3 - Resumos
Profissionais;
j) Comprovação de que é filiado à ANBIMA;

k) Documento assinado pelos representantes legais, com firma reconhecida,
declarando que (Anexo III):
 Os fundos de investimentos ofertados ao RPPS têm administrador que
atenda o previsto pelo artigo 15, § 2º, I e II, da Resolução CMN nº 3.922/2010;
 Não possui penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
em razão de infração média e/ou grave nos 05 (cinco) anos anteriores à data
de publicação deste edital;
 Realiza gestão de recursos de terceiros no país pelo período mínimo de 05
(cinco) anos com montante igual ou superior a R$ 2.000.000.000,00 (dois
bilhões de reais) e que;
 Não possui fato impeditivo, sendo todas as informações prestadas
verdadeiras;
 Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
l) Rating emitido por agência classificadora de risco quanto à Gestão de Fundo
de Investimento com uma das seguintes classificações:
Excelente ou Forte da Agência Fitch Ratings; ou
MQ1 ou MQ2 da Agência Moody’s; ou
AMP1 ou AMP2 da Agência Standard & Poor’s; ou
AM1 ou AM2 da Agência Liberum Ratings; ou
QG1 ou QG2 da Agência Austin Rating; ou
G1 ou G2 da SR Rating; ou
LFg1 ou LFg2 da LF Rating.

4. Disposições gerais
4.1. A PARANAPREVIDENCIA, por intermédio da Comissão Especial de
Credenciamento – CEC, designada pelo Conselho Diretor, avaliará o
Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento interessado em se
credenciar, mediante análise dos critérios dispostos no presente edital.
4.2. Para fins de credenciamento, a Comissão Especial de Credenciamento
poderá proceder a quaisquer diligências que se fizerem necessárias podendo,
para tanto, requisitar outras informações entre as quais a verificação de que
trata o art. 3º, inciso IX, parágrafo 1º, alínea “b” da Portaria MPS nº 519/2011 e
suas alterações.
4.3. A documentação apresentada será analisada no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da entrega da documentação no órgão ou
entidade contratante. Sendo que será acrescido ao prazo de análise o número
de dias úteis oferecido ao interessado para esclarecimentos, retificações,
complementações da documentação.
4.4. Será considerado não apto ao credenciamento o Administrador ou Gestor
de Fundo de Investimento que: não atender ou contrariar qualquer condição
prevista neste edital; não apresentar os documentos solicitados; apresentá-los
com vícios, rasuras ou defeitos; ou não atender às diligências efetuadas de
acordo com o item acima.

4.5. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de
Credenciamento será julgado habilitado e, portanto, credenciado. O resultado
será publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no sítio eletrônico da
PARANAPREVIDÊNCIA em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis.
4.6. Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de credenciamento ou
não credenciamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
publicação do resultado no Diário Oficial do Estado.
4.7. Os recursos serão recebidos na mesma forma que a documentação do
pedido de credenciamento e serão dirigidos ao Comitê de Investimentos da
PARANAPREVIDÊNCIA por intermédio da Comissão Especial de
Credenciamento.
4.8. O Comitê de Investimentos da PARANAPREVIDÊNCIA, após receber o
recurso com as pertinentes informações da Comissão Especial de
Credenciamento, proferirá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão,
devendo promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em
até 2 (dois) dias úteis.
4.9. O credenciamento do Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento
após a análise da Comissão Especial de Credenciamento – CEC será
submetido ao Comitê de Investimentos para aprovação e respectiva
homologação.
4.10. O credenciamento do Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento
não implicará, para a PARANAPREVIDÊNCIA, em qualquer hipótese, na
obrigação de alocar, manter, contratar ou aplicar seus recursos.
4.11. O credenciamento vigerá na forma prevista no artigo 3º, inciso IX, § 3º da
Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações e terá início a partir da expedição
do Atestado de Credenciamento (Anexo IV), devendo ser atualizado a cada 12
meses, ou a qualquer tempo a critério da Diretoria de Finanças e Patrimônio.
4.12. A PARANAPREVIDÊNCIA, gestora dos Fundos Públicos de Natureza
Previdenciária, tem a prerrogativa de descredenciar o Administrador ou Gestor
de Fundo de Investimento a qualquer tempo, mediante aviso ou notificação,
sendo desobrigada a quaisquer ônus, do pagamento de multa ou indenização,
se o Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento credenciado
descumprir a Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações, a Política de
Investimentos da Instituição ou a legislação pertinente dos órgãos
competentes.
 Será descredenciado se deixar de executar o serviço na forma e nos
prazos estabelecidos no regulamento dos seus respectivos fundos de
investimento ou a pedido do Comitê de Investimento, aprovado pelo
Conselho de Administração;

 Para o descredenciamento será aberto processo administrativo onde
serão assegurados ao credenciado, direito ao contraditório e ampla
defesa;
 No caso de descredenciamento, a PARANAPREVIDÊNCIA comunicará
o Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento e promoverá a
publicação do ato na imprensa oficial, independente de quaisquer
sanções legais aplicáveis ao caso, bem como levará ao conhecimento
dos órgãos de regulamentação e fiscalização, quando for o caso.
4.13. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo,
mediante o envio de solicitação por e-mail à PARANAPREVIDÊNCIA, cujo
deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.14. O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do
cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles
atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a
aplicação das sanções legais aplicáveis ao caso.
4.15. A PARANAPREVIDÊNCIA, por intermédio da Comissão Especial de
Credenciamento, poderá solicitar a qualquer tempo esclarecimentos e
informações complementares.
4.16. O Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento credenciado e
detentor de recursos administrados pela PARANAPREVIDÊNCIA deverá
prestar contas a qualquer tempo, na forma de relatórios ou presencial, a critério
da PARANAPREVIDÊNCIA.
4.17. Os casos omissos, imprevisíveis ou previsíveis, mas de natureza
incalculável, serão tratados pelo Conselho Diretor em conjunto com Comitê de
Investimentos, à luz da boa técnica do mercado de capitais e da legislação de
regência.
4.18. O foro competente para dirimir eventuais demandas oriundas, derivadas
ou conexas com o presente edital e consequente credenciamento é o da
Justiça Estadual da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, capital do
Paraná.
Curitiba, 22 de abril de 2019.

Gustavo Schuster Cimbalista de Alencar
Diretor de Finanças e Patrimônio
ANEXOS
Anexo I – Modelo de declaração para Administradores e Gestores de Fundos
de Investimento, que atendem ao previsto no artigo 15, § 2º, I, da Resolução
CMN nº 3922/2010 e suas alterações;
Anexo II – Modelo de declaração para Administrador de Fundo de Investimento;
Anexo III – Modelo de declaração para Gestor de Fundo de Investimento;
Anexo IV – Atestado de Credenciamento.

ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ADMINISTRADORES DE FUNDO DE
INVESTIMENTO, QUE ATENDEM AO PREVISTO NO ARTIGO 15, § 2º, I, DA
RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES
À PARANAPREVIDÊNCIA
A/C Diretoria de Finanças e Patrimônio Credenciamento
Rua Inácio Lustosa, 700 - 1° andar - São Francisco
Curitiba – PR - 80510-000

Comissão

Especial

de

Informamos que ___(razão social)___ inscrito sob o CNPJ nº _________:
1. Reconhece a abrangência da Imunidade Tributária dos Fundos
Públicos de Natureza Previdenciária: Fundo de Previdência, CNPJ nº
17.578.066/0001-66, Fundo Financeiro, CNPJ nº 17.577.996/0001-03 e
Fundo Militar, CNPJ n° 17.577.916/0001-01 e não irá reter tributos sobre
suas aplicações financeiras, dada a natureza, afetação, origem e
finalidade, nos termos do art. 150, inciso VI, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal. Solicitamos que a PARANAPREVIDÊNCIA, por
intermédio da Diretoria de Finanças e Patrimônio, nos informe qualquer
modificação que possa levar a um eventual desenquadramento da atual
condição;
2. Tem sob administração recursos oriundos de RPPS no valor máximo de
50% (cinquenta por cento) do total.
3. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Atenciosamente,
Local e data
(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

ANEXO II
MODELO DECLARAÇÃO
INVESTIMENTO

PARA ADMINISTRADOR

À PARANAPREVIDÊNCIA
A/C Diretoria de Finanças e Patrimônio Credenciamento
Rua Inácio Lustosa, 700 - 1° andar - São Francisco
Curitiba – PR - 80510-000

DE

FUNDO

DE

Comissão

Especial

de

Informamos que ___(razão social)___ inscrito sob o CNPJ nº _________:
1. Reconhece a abrangência da Imunidade Tributária dos Fundos
Públicos de Natureza Previdenciária: Fundo de Previdência, CNPJ nº
17.578.066/0001-66, Fundo Financeiro, CNPJ nº 17.577.996/0001-03 e
Fundo Militar, CNPJ n° 17.577.916/0001-01 e não irá reter tributos sobre
suas aplicações financeiras, dada a natureza, afetação, origem e
finalidade, nos termos do art. 150, inciso VI, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal. Solicitamos que a PARANAPREVIDÊNCIA, por
intermédio da Diretoria de Finanças e Patrimônio, nos informe qualquer
modificação que possa levar a um eventual desenquadramento da atual
condição;
2. Administra recursos de terceiros segregados da administração de
recursos próprios;
3. Tem sob administração recursos oriundos de RPPS no valor máximo de
50% (cinquenta por cento) do total.
4. Os fundos de investimento ofertados ao RPPS têm Gestor que atenda o
previsto pelo artigo 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010;
5. Não há penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) em razão de infração média e/ou grave nos 05 (cinco) anos
anteriores à data de publicação deste edital;
6. Administra recursos de terceiros no país pelo período mínimo de 05
(cinco) anos com montante igual ou superior a R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais);
7. Não se encontra impedido, nem suspenso, nem foi declarado inidôneo
para participar de licitações, ou contratar com o Poder Público e que
informará, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
impeditivo ou suspensivo da manutenção do credenciamento.
8. As informações apresentadas por esta Instituição são verdadeiras e
autênticas, e a mesma concorda com as condições estipuladas no edital
de credenciamento e está ciente de assumir todas as obrigações dele
decorrentes.

9. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Local e data

(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
INVESTIMENTO

PARA

GESTOR

À PARANAPREVIDÊNCIA
A/C Diretoria de Finanças e Patrimônio Credenciamento
Rua Inácio Lustosa, 700 - 1° andar - São Francisco
Curitiba – PR - 80510-000

DE

Comissão

FUNDO

DE

Especial

de

Informamos que ___(razão social)___ inscrito sob o CNPJ nº _________:

1. Os fundos de investimento ofertados ao RPPS têm administrador que
atenda o previsto pelo artigo 15, § 2º, I e II, da Resolução CMN nº
3.922/2010;
2. Não há penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) em razão de infração média e/ou grave nos 05 (cinco) anos
anteriores à data de publicação deste edital;
3. Realiza Gestão de recursos de terceiros no país pelo período mínimo de
05 (cinco) anos com montante igual ou superior a R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais);
4. Não se encontra impedido, nem suspenso, nem foi declarado inidôneo
para participar de licitações, ou contratar com o Poder Público e que
informará, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
impeditivo ou suspensivo da manutenção do credenciamento.
5. As informações apresentadas por esta Instituição são verdadeiras e
autênticas, e a mesma concorda com as condições estipuladas no edital
de credenciamento e está ciente de assumir todas as obrigações dele
decorrentes.
6. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Local e data

(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)

ANEXO IV
ATESTADO DE CREDENCIAMENTO
O Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Paraná, gerido
pela PARANAPREVIDÊNCIA declara, nos termos da Portaria MPS nº 519/2011
e suas alterações e do edital de credenciamento, que a ___ (razão social)___,
inscrita sob o CNPJ nº_________, apresentou a documentação solicitada, a
qual foi analisada, aprovada, e é considerada credenciada junto à
PARANAPREVIDÊNCIA, para possível alocação de recursos financeiros do
Regime Próprio.
O presente Certificado de Credenciamento não gera, para a
PARANAPREVIDÊNCIA, quaisquer obrigações de alocar, manter, contratar ou
aplicar recursos com Administrador ou Gestor de Fundo de Investimento, mas
somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas.
O credenciamento vigerá pelo período de 12 meses de acordo com o item 4.6
das disposições gerais do edital de credenciamento.
Local e data

Diretor-Presidente
PARANAPREVIDÊNCIA

