
  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 
 

MODELO DE TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO – TAC 
DISTRIBUIDOR 

 
 

1) Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 

Ente Federativo: Estado do Pará 

CNPJ: 05.054.861/0001-76 

Unidade Gestora: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 

CNPJ: 05.873.910/0001-00 

Ato Normativo/Edital: Edital de Credenciamento nº ____/2022 

Data de Publicação: ____/06/2022 

 

2) Instituição a ser credenciada: 

a) Razão Social:  

b) CNPJ:  

c) Data de Constituição:  

d) Endereço:  

e) Número:  

f) Complemento:  

g) Bairro:  

h) CEP:  

i) Cidade:  

j) UF:  

k) Telefone:  

l) E-mail:  

m) Site:  

n) Grupo Econômico:  

o) CNPJ:  

 

3) Principais Contatos 

Representante: 
Nome completo da pessoa 

responsável pela 

instituição. 

Cargo: 
Posição que a pessoa 

ocupa dentro da 

instituição. 

Melhor E-mail: 
E-mail de uso mais 

recorrente. 

Melhor Telefone: 
Celular, preferencialmente 

WhatsApp, de uso mais 

recorrente. 

    

    

    

 

4) Itens Obrigatórios para Habilitação Sim Não 

a) Está devidamente autorizado a funcionar no País pelo Banco Central do 
Brasil (Bacen) e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)? 

  

b) Tem no mínimo 8 (oito) anos de experiência na distribuição de produtos 
para RPPS e/ou Fundos de Pensão? 

  

c) Possui Contrato de Distribuição?   

 

5) Descreva um breve histórico de experiência no mercado com distribuição de Fundos 



  

 
 

para Rpps
1
? 

 

 

 

 

6) Descreva o quadro societário e a qualificação do corpo técnico da Distribuidora
2
. 

 

 

 

 

7) Informações Relativas à pesquisa de padrão ético de conduta
3
: 

Processo/Decisão: Assunto/Objeto: 
Fonte da 

Informação: 
Data: 

   ___ / ___ / _____ 

   ___ / ___ / _____ 

   ___ / ___ / _____ 

 

8) Dados gerais de fundos de renda fixa e variável sob sua distribuição: 
Classificação 

Resolução 

CMN 

4.963/2021 

Nº de 

Fundos 

PL total 

dos 

Fundos 

(R$) 

Nº total 

de 

cotistas 

Nº de 

cotistas 

Rpps 

Total 

investido 

por Rpps 

Início da 

administração 

de Fundos da 

classe 

Observações 

da 

Performance
4
 

Art.7º, I, "a"        

Art.7º, I, "b"        

Art.7º, I, "c"        

Art.7º, II        

Art.7º, III, "a"        

Art.7º, III, "b"        

Art.7º, IV        

Art.7º, V, "a"        

Art.7º, V, "b"        

Art.7º, V, "c"        

Art.8º, I        

Art.8º, II        

Art.9º, I        

Art.9º, II        

Art.9º, III        

Art.10, I        

Art.10, II        

Art.10, III        

Art. 11         

 

9) Fundo(s) de investimento distribuídos pela instituição. 

                                                           
1
 Indique ano de início da atuação, principais instituições envolvidas e resultados. 

2
 Mencionar formação, experiência e certificações. 

3
 Art.3º, §1º, Portaria n.º 519/2011. 

4
 Histórico da Instituição com relação a esses tipos de Fundos 



  

 
 

Nome do(s) Fundo(s) 

de Investimento(s) 
CNPJ do Fundo 

Classificação 

Resolução CMN 

Data de Início do 

fundo: 

   ___ / ___ / _____ 

   ___ / ___ / _____ 

   ___ / ___ / _____ 

 

10) Contrato de Distribuição relativos aos Fundos de investimentos ou produtos acima 

elencados: 

Nome/Razão Social: CNPJ do Fundo: 
Data do Instrumento 

contratual: 

  ___ / ___ / _____ 

  ___ / ___ / _____ 

  ___ / ___ / _____ 

 

11) Forma de remuneração dos distribuidores, relação entre distribuidores e a 

instituição, concentração de fundos sob administração, gestão e distribuidores. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por fim, essa instituição declara para todos os fins de direito que: 
 

a) Declara conhecimento e concordância com as disposições da Política de Investimentos 
e do Código de Ética do IGEPREV; 

b) Não há penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e/ou Banco 
Central do Brasil (Bacen) em razão de infração média e/ou grave nos 05 (cinco) anos 
anteriores à data de publicação desse Edital; 

c) Reconhece a imunidade tributária do RPPS e não irá reter tributos sobre as aplicações 
financeiras do IGEPREV; 

d) É idônea e não se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declarada inidônea para 
participar de licitações, ou contratar com o Poder Público e que informará, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva ou suspensiva da 
manutenção do credenciamento; 

e) Declara não ter no rol de tomadores de decisão de aplicações financeiras, cônjuge, 
ascendente, descendente e colaterais até o terceiro grau, por consanguinidade ou 
afinidade com integrantes da Diretoria Executiva ou do Núcleo de Investimento do 
IGEPREV; 

f) Possui recursos humanos, computacionais e estrutura adequados e suficientes para 
prestação dos serviços contratados; 

g) Declara não estar em disputa judicial com o IGEPREV; 
h) 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. 

 
 
 

______________________ - _____, _____ de ______________________ de 2022. 



  

 
 

(Cidade) (UF) (Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal e/ou responsável direto) 

 

 


