
Sim

Qualificação do corpo técnico

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua 

administração/gestão

Histórico e experiência de atuação

DISTRIBUIDORES QUE ATUAM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO RPPS 

AS RESPOSTAS A SEGUIR DEVEM TER NO MÁXIMO ATÉ 2.000 CARACTERES

Estrutura da Instituição

Segregação de Atividades

Principais Categorias de Ativos e Fundos

Nome/Razão Social e CNPJ:

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DA INSTITUIÇÃO

 Tipo de Nota Agência Classificação obtida Data

Documentos disponbilizados em site Não Página Internet

Principais contato com RPPS  Cargo  E-mail  Telefone

 Endereço Data Constituição

 E-mail (s) Telefone (s)

11. A Instituição deverá ser filiada à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ou 

ser aderente ao Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos. No caso de conglomerado ou grupo 

financeiro (considerando qualquer sociedade controlada, controladora ou sob controle comum), conforme determinado no artigo 

5º do Código de Regulação e Melhores Práticas ANBIMA para os Fundos de Investimentos, a filiação e/ou adesão de uma 

entidade aproveita às demais

9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 

8. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

10. Termo de Declaração

INFORMAÇÕES GESTOR/ADMINISTRADOR

CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS PELO RPPS

b. Tempo mínimo de experiência de mercado superior a 2 (dois ) anos (Gestor/Administrador/Instituição Financeira

c. Exigência de Rating mínimo de Qualidade de Gestão para o caso de Gestor de Investimentos

d. Exigência de Rating  mínimo de Risco (Rating de Longo Prazo) para o caso de Instituição Financeira

e. Exigência de obtenção da pontuação mínima no Processo de Classificação de Instituições Financeiras, Gestores e Administradores

f. Entrega ou disponibilização na rede mundial de computadores de todos os documentos e/ou informações previstas na Portaria de Credenciamento nº 127 de  29  de março de 2017, bem dos termos preenchidos

a. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que estão em caráter de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública ou que sejam considerados como inidôneos em

qualquer esfera de Governo ou ainda que estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO RPPS REFERENTES À ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO 

ORIENTAÇÕES QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS

ATENÇÃO: Caso a Instituição disponibilize os documentos no site, neste caso não haverá a necessidade de encaminhamento dos documentos em meio físico ou digitalizados por email e nem a 

necessidade de autenticar ou reconhecer firmas

TIPOS DE DOCUMENTO

1. Atos Constitutivos, Estatuto ou Contrato Social e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 

comerciais.  No caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores

CREDENCIAMENTO INICIAL ATUALIZAÇÃO CREDENCIAMENTO

Caso tenha ocorrido alterações após a data 

do último credenciamento ou atualização, 

encaminhar via física autenticada e 

digitalizada por email, ou informar que não 

ocorreram alterações

Encaminhar via física autenticada e digitalizada por email

2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro de 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir

3. Cópia dos documentos comprobatórios da capacidade jurídica de seus representantes legais, prepostos e profissionais 

vinculados (Carteira de Identidade - RG, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF), quando houver instrumento de mandato

4. Atos de registro ou autorização para funcionamento, expedidos pelo Banco Central ou Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

ou órgão competente

Encaminhar por email Encaminhar por email

Encaminhar por email Encaminhar por email

Encaminhar por email -

5. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital

6. Certidão da Fazenda Municipal

7. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS

Encaminhar via física autenticada e digitalizada por email -

Encaminhar por email -

Encaminhar via física autenticada e digitalizada por email -

Encaminhar por email

Caso tenha ocorrido alterações após a data 

do último credenciamento ou atualização, 

encaminhar por email, ou informar que 

não ocorreram alterações

Encaminhar via física autenticada e digitalizada por email -

Encaminhar por email Encaminhar por email

Encaminhar por email Encaminhar por email

Caso tenha ocorrido alterações encaminhar 

digitalizado por  email com assinatura de 

representante legal

Encaminhar por email

Caso tenha ocorrido alterações após a data 

do último credenciamento ou atualização, 

encaminhar por email

Encaminhar por email

Encaminhar por email somente o balanço 

do exercício que ainda não tenha sido 

encaminhado

12. Questionário Padrão Due Diligence ANBIMA  Seção 1 e 3 e seus anexos

13. Relatórios de Ratings de Qualidade de Gestão

14. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 3(três) últimos exercícios sociais , já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, devidamente auditados, que comprovem a solidez da situação econômico-financeira da entidade, sendo vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios

Encaminhar digitalizado por  email com assinatura de 

representante legal

INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA

Administrador Gestor Administrador/Gestor Corretora Outros: 

 Razão Social CNPJ

 Data do registro na CVM  Categoria (s)


