
 

CREDENCIAMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS, SOCIEDADES CORRETORAS, DISTRIBUIDORAS DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORES, GESTORES E 

AGENTES AUTÔNOMOS, AS QUAIS, O INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE – MT 

– PREVILUCAS, PODERÁ VIR ALOCAR SEUS RECURSOS PELO PRAZO DE 

12 (DOZE) MESES, VISANDO: 

 

 Edital de Chamamento Público 

Inexigibilidade 02/2019 - Credenciamento 02/2019 

 

 

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE – MT - PREVILUCAS, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 24.977.548/0001-54, com sede na 

Avenida América do Sul, nº 2.500-S, Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, torna 

público que a partir de 15/05/2019 até 15/05/2020, abrirá as inscrições para 

credenciamento de fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e 

agentes autônomos, em atendimento aos dispositivos estabelecidas no presente 

instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei nº 

8.666/93, e a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011 – alterada pela Portaria 

MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013 e alterações posteriores, nos seguintes termos e 

condições: 

Este edital e seus anexos estão disponíveis no site do Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT, 

previlucas.lucasdorioverde.mt.gov.br 

O credenciamento dos interessados, não estabelece quaisquer obrigações do 

Instituto Municipal de Previdência Social, de alocar, nem, de manter recursos nela 

aplicados, caso os produtos não apresentem as condições de rentabilidade, liquidez e risco 

que motivaram o investimento, ou seja, apenas lhe dará o caráter de credenciado no 

Previlucas, apto a receber recursos. 

 
1. DO OBJETO 

 



 

1.1. Este instrumento tem por objeto o credenciamento dos fundos de investimentos, 

instituições financeiras, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, administradores, gestores e agentes autônomos, junto as quais, o Instituto 

Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde – MT, sem 

qualquer exclusividade, poderá vir alocar seus recursos, na forma deste Edital. 

1.2.  Os interessados deverão estar devidamente autorizados pela Comissão de Valores 

Mobiliários ou Banco Central do Brasil a atuar no Sistema Financeiro Nacional, com fiel 

observância às resoluções vigentes.  

1.3. Os esclarecimentos quanto de regras do presente edital deverão ser direcionados, 

através do e-mail prevlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br ou pelos telefones (65) 3548-

2346 ou (65) 3548-2349. 

 

2. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1.Os documentos deverão ser enviados via correios, ou protocolados pessoalmente na 

sede do Previlucas, de acordo com as condições deste edital, no endereço avenida américa 

do Sul, 2500 S, Bairro Parque dos Buritis, cidade de Lucas do Rio Verde - MT, CEP 

78.455-000. 

2.1.1. A solicitante do credenciamento também deverá manter uma via física destes 

documentos em sua sede. 

2.2. A documentação deverá ser apresentada: 

a) em original; ou 

b) fotocópia autenticada. 

2.3. Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos exigidos. 

2.4. A apresentação dos documentos poderá ser feita em qualquer tempo, durante a 

vigência deste edital, e a comissão julgadora terá o prazo de até 10 (dez) dias uteis após 

a solicitação do credenciamento, para divulgação do resultado. 



 

2.5. Os interessados também poderão protocolar os documentos através do e-mail 

prevlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br, desde que, os documentos possuam autenticação 

digital, como também, deverá conter a indicação do assunto e nome da instituição. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1. A participação no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita das 

condições estabelecidas neste edital.  

3.2. Para poder se credenciar, as instituições financeiras e similares, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e 

agentes autônomos de investimentos deverão: 

I -  ter objeto social compatível com os bens e serviços a serem prestados; 

II - Comprovar a regularidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme o caso;  

III - Apresentar estatuto ou contrato social em vigor, com as devidas alterações, conforme 

a hipótese, devidamente registrado na Junta Comercial, Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou outro órgão competente, conforme o caso;  

IV - Apresentar ata de designação ou da última eleição dos dirigentes, quando o caso; 

V - Não ter débitos com o Município de Lucas do Rio Verde - MT ou registro de 

pendências nos sistemas de controle municipal; 

VI - Não ter sido declarada inidônea ou estar suspensa de licitar ou contratar com o Poder 

Público. 

VII - As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas pelo Banco Central 

do Brasil ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o 

exercício profissional de administração de carteira e/ou gestão de recursos de terceiros 

deverão apresentar prova de Classificação de Agência Classificadora de Risco em 

funcionamento no país, sendo que o mínimo exigido são “baixo risco de crédito” e “boa 

qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento”, conforme diretrizes do 

art. 15, § 2°, II da Resolução n°. 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional. 

3.3. O credenciamento será realizado em caráter de não exclusividade. 

3.4. Os interessados deverão apresentar as informações descritas no Anexo I 

(Formulário de credenciamento), para a necessária avaliação, inclusive, do rating de seus 

produtos de investimentos, quando couber. 
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3.5. Fica vedada a participação de empresas que se enquadrem nas seguintes situações: 

a) em caráter de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Previlucas por período não superior a 2 (dois) anos. 

b) sejam consideradas como inidôneas em quaisquer esferas de Governo;  

c) estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação;  

d) Restrição que, a crédito do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores 

Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselham um relacionamento seguro, 

nos termos da Portaria MPS n°. 519/2011, com redação dada pela Portaria MPS nº 170, 

de 25/04/2012; 

 

4. DO CADASTRO E DA HABILITAÇÃO. 

4.1. Os representantes dos fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e 

agentes autônomos, interessados a se credenciar junto ao PREVILUCAS, deverão 

manifestar sua intenção preenchendo as informações para cadastro, através de declaração 

em modelo do anexo I, informando que tem interesse em se credenciar para atender os 

serviços propostos neste edital.  

4.2. Será considerada inabilitada, a instituição que: 

I)  a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

II) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão; 

III) A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus Anexos; 

4.3 Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 

data não excedente a 03 (três) meses de antecedência da data prevista para apresentação 

das propostas, exceto atestado; 

4.4. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet 

comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo presidente da 



 

comissão ou um dos membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de comprovação 

de autenticidade daqueles apresentados; 

4.5. O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos 

em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou 

ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Presidente ou pelos membros da 

comissão no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar 

acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos documentos que puderem 

ser extraídos via internet. 

4.6. Dos documentos de habilitação 

4.6.1. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados, são os seguintes: 

4.6.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

tratando-se de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 

4.6.1.2. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central 

do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

4.6.1.3. Regularidade fiscal e trabalhista, por meio de certidões expedidas pelos 

órgãos competentes, composta de: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais e Estaduais, emitida 

pelos respectivos órgãos da sede da instituição; 

d) Prova de Regularidade com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 



 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

f) Declaração da Instituição de inexistência de fato superveniente impeditivo e que 

concorda com todas as condições do Edital e seus anexos, conforme Anexo II. 

g) Declaração da Instituição de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da constituição Federal, conforme Anexo III; 

h) Fornecer declaração (anexo V) na qual expressem que não efetuarão quaisquer 

retenções tributárias, dada a Imunidade Tributária dos Fundos Públicos de Previdência, 

geridos pelo RPPS. 

4.6.1.4. Qualificação Financeira, comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios; 

4.6.1.5. Documentação relativa à qualificação técnica, comprovada mediante a 

apresentação da seguinte documentação: 

a) Declaração de tempo de atuação no mercado financeiro, não inferior a 2 (dois) 

anos, considerando a data do ato declaratório para o funcionamento expedido pela 

Comissão de Valores Mobiliários; 

a) Declaração emitida por 01 (um) ou mais Regimes Próprio de Previdência 

Social, de que possui capacidade técnica de atendimento, com estrutura 

corporativa adequada à prestação do serviço para demandas em qualquer 

localidade em todo território nacional.  

4.6.1.6. Os fundos de Investimentos, administradores e gestores, deverão apresentar 

questionário due diligence (QDD) padrão seção I – Informações sobre a empresa e 

também o questionário due diligence (QDD) padrão seção II – Informação sobre o fundo 

de investimento. 

4.6.1.7. Serão consideradas habilitadas para o credenciamento todos os fundos de 

investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e 



 

valores mobiliários, administradores, gestores e agentes autônomos, que apresentarem 

todos os documentos em situação regular e em conformidade com as exigências contidas 

neste edital.  

4.6.1.8. O indeferimento da habilitação, devidamente fundamentado, impede o 

credenciamento dos fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e 

agentes autônomos.  

4.6.1.9. É vedado recebimento de certidões de regularidade fiscal fora do prazo de 

validade ou qualquer documento substitutivo. 

4.7. Demais documentos a serem entregues no envelope de habilitação: 

a) Pedido de Credenciamento – Conforme modelo Anexo I deste Edital 

b) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

conforme o inciso VI do art. 14 do Decreto nº 5.450/2005, ou seja, que não utiliza 

mão-de-obra direta ou indireta de menores.  

4.8. Da apresentação do envelope de credenciamento: 

Aberto o período do Credenciamento, os interessados deverão entregar os documentos 

de habilitação em envelope não transparente e lacrado, contendo em seu exterior, as 

seguintes informações: 

PREVILUCAS – INST. MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LRV/MT 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO 02/2019/ INEXIGIBILIDADE 02/2019 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL:___________________________________________ 

CNPJ/MF: ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

TELEFONE:__________________________________________________________________ 

E-MAIL:______________________________________________________________________ 

 

 



 

5. DO CREDENCIAMENTO  

5.1. Estando regular a documentação, a proponente estará habilitada para o 

credenciamento e, consequentemente, será emitido o certificado de credenciamento, 

conforme anexo IV, deste edital. 

5.2. A credenciada será submetida às condições previstas neste edital e no Decreto 

Municipal n° 3630/2017, devendo manter as condições de habilitação durante o período 

que for credenciada. 

5.3. Após o recebimento do envelope contendo documentos habilitatórios, a Comissão 

Permanente de Licitação, procederá à abertura do mesmo, e verificando sua regularidade, 

a mesma terá o prazo de até 10 (dez) dias para divulgar o resultado, no Paço Municipal 

localizado na Avenida América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, Paço Municipal, 

Lucas do Rio Verde-MT. 

5.4. Constatado o atendimento das exigências editalícias, o interessado será declarado 

credenciado. 

5.5. Os fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e agentes 

autônomos, atualmente credenciadas terão prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da 

data da publicação deste edital, para se adaptarem aos presentes termos, sob pena de 

descredenciamento. 

 

6. 6. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

6.1. O envelope, contendo documentação de habilitação para formalização do 

credenciamento, deverá ser dirigido e entregue à Comissão Permanente de Licitação – 

Av. América do Sul, 2.500S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde – MT, das 

07h00min às11h00min e das 13h00min às 15h00min. 

6.2. A Comissão analisará a documentação apresentada, comunicando o resultado à 

interessada por meio de publicação no Jornal Diário Oficial de Contas do TCE – MT., 

bem como no Site do PREVILUCAS. previlucas.lucasdorioverde.mt.gov.br 

6.3. Os fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e agentes 



 

autônomos, interessadas poderão fazer, por escrito, consultas à CPL, conforme definido 

a seguir:  

6.4. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à CPL, aos cuidados da 

Comissão Permanente de Licitação, por escrito, através do endereço eletrônico: 

prevlucas@lucasdorioverde.mt.gov.br, devidamente assinadas pelo representante legal 

dos fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e agentes 

autônomos. 

6.5. Os esclarecimentos serão disponibilizados pela CPL em seu portal eletrônico: 

previlucas.lucasdorioverde.mt.gov.br 

6.6. Após regular procedimento de credenciamento e publicação de sua homologação, os 

fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e agentes autônomos, ficarão 

autorizadas a operar junto ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Lucas do Rio Verde – MT - PREVILUCAS. 

6.7. O credenciamento da Instituição não gerará quaisquer obrigações do PREVILUCAS 

de alocar, nem de manter recursos nela aplicados caso os produtos não apresentem as 

condições de rentabilidade, liquidez e risco que motivaram o investimento, conforme 

decisões proferidas pelo Comitê de Investimentos. 

6.7.1. As instituições regularmente credenciadas nos termos deste edital, deverão 

atualizar sua documentação a cada 12 (doze) meses, ou a qualquer momento, a pedido da 

Comissão Permanente de Licitação, em atendimento aos dispositivos do § 3°, do art. 3°. 

Da Portaria n°. 519/2011, incluída pela Portaria n°. 440/2013 MPS. 

6.7.2. A CREDENCIANTE manterá em vigor este credenciamento, pelo prazo de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, visando à adesão 

de novos interessados a compor banco de credenciados, observadas as condições previstas 

neste Edital. 

7. DO DESCREDENCIAMENTO 

7.1. Será descredenciada os fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e 

agentes autônomos, que: 
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7.1.1. Descumprirem quaisquer das leis e normas que regem os Regimes Próprios de 

Previdência Social, bem como as diretrizes da Resolução CMN n°. 3.922/2010 e normas 

editadas pelos órgãos que regulamentam o Sistema Financeiro Nacional;  

7.1.2. Será descredenciada se deixar de executar o serviço na forma e nos prazos 

estabelecidos no Regulamento dos seus respectivos Fundos de Investimento, infringir 

disposição do Termo de Análise de Credenciamento ou a pedido do Comitê de 

Investimentos, aprovado pelo Conselho Curador;  

7.1.3.  Recusarem-se de receber ou a cumprir instrução para melhor execução dos 

serviços; 

7.1.4. Deixar de atualizar sua documentação a cada 12 (doze) meses, ou a qualquer 

momento, a pedido da Comissão Permanente de Licitação, em atendimento aos 

dispositivos do § 3°, do art. 3°. Da Portaria n°. 519/2011, incluída pela Portaria n°. 

440/2013 MPS. 

 

8. DA VIGÊNCIA 

8.1. O presente edital terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado nos termos da legislação vigente, visando à adesão de novos interessados a 

compor banco de credenciados, observadas as condições previstas neste Edital. 

8.2.. O certificado de credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, prorrogáveis no 

interesse das partes observado o limite fixado no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8666/93, 

tendo validade e eficácia legal após a publicação no Diário Oficial de Contas do TCE. 

8.2.1. A prorrogação do prazo de validade do certificado fica condicionado a atualização 

da documentação, em atendimento aos dispositivos do § 3°, do art. 3°. Da Portaria n°. 

519/2011, incluída pela Portaria n°. 440/2013 MPS. 

 

9. DO RECURSO 

9.1. Contra a decisão que indeferir o credenciamento da proponente caberá recurso 

administrativo, direcionado a Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 

(cinco) dias. 



 

9.2. Com a interposição de recurso administrativo, poderá a Comissão Permanente de 

Licitação reconsiderar sua decisão. 

9.3. O resultado do julgamento do recurso será comunicado por meio de publicação no 

Diário Oficial de Contas – TCE/MT, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir 

da data de seu recebimento. 

9.4. O recurso deverá ser apresentado em formulário e modelo próprio da empresa. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

10.1. Qualquer pessoa poderá questionar ou impugnar este Edital de Pregão, apontando 

de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, 

até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para início do período de credenciamento, 

devendo o Previlucas, através da comissão de Licitação, julgar e responder sobre a 

petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. As impugnações deverão ser 

protocolizadas no setor de protocolo do Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Lucas do Rio Verde- MT no endereço preambular, em sua via original, 

devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e 

condições em qualquer caso, ficando consignado que qualquer outro meio de 

apresentação não será recebido, não havendo nenhuma validade a respectiva 

impugnação. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Todas os fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e agentes 

autônomos, que se habilitarem farão parte do banco de dados do Previlucas, não existindo 

limite quanto ao número mínimo ou máximo de credenciados. 

11.2. O credenciamento avaliará, de forma individual, cada produto de investimento 

ofertado. 

11.3. Os fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradores, gestores e agentes 

autônomos, credenciadas são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e pela 



 

legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser 

cancelado o credenciamento se verificada alguma irregularidade na documentação ou nas 

informações apresentadas. 

11.4. A participação no credenciamento importa na aceitação integral e irretratável das 

normas contidas neste edital. 

11.5. O PREVILUCAS poderá revogar ou anular o credenciamento em decisão motivada, 

sem que caiba qualquer indenização às credenciadas. 

11.6. A CREDENCIADA deverá manter as condições de habilitação durante toda a 

vigência do CREDENCIAMENTO, observada a obrigatoriedade de atualização das 

informações cadastrais, no período de 12 (doze) meses ou conforme necessidade. 

11.7. Na hipótese de descumprimento do item acima, a CREDENCIANTE notificará a 

CREDENCIADA para, no prazo de até 30 (trinta) dias, restaurar as condições de 

habilitação. 

11.8. Findo o prazo previsto no item anterior, a CREDENCIANTE descredenciará a 

CREDENCIADA que permanecer em situação irregular, observada o devido processo 

administrativo, que permite o contraditório e a ampla defesa. 

11.9. Os casos omissos ao presente regulamento de credenciamento serão analisados e 

decididos pelo Comitê de Investimentos do PREVILUCAS, mediante decisão 

fundamentada em ata, excepcionalmente pelo Conselho Curador. 

11.10. Os proponentes obrigam-se a observar e guardar sigilo de todos os dados pessoais 

e profissionais obtidos em decorrência do presente edital, e a não utilizar ou divulgar as 

informações obtidas para qualquer fim, sob as penas da lei civil, penal e correlatas. 

11.11. As normas que disciplinam este Credenciamento serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação do universo de participantes, atendido o interesse público, sem 

comprometimento da segurança do certame. 

11.12. A Administração poderá revogar este Edital de Credenciamento por razões de 

interesse Público. 

                                                                     

          Lucas do Rio Verde – MT, 26 de abril de 2019. 



 

 

 

 

 

Paulo Henrique Brincker 

Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I - DO EDITAL 

PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE – MT 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2019 

 

 

DADOS DO PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE: (  )                                     E-MAIL: 

 

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) 

NOME: 

CARGO: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

TELEFONE: (  )                      E-MAIL: 

 

 
Pelo presente, apresentamos e submetemos à apreciação, nosso Pedido de 

Credenciamento referente à:  

Credenciamento de fundos de investimentos, instituições financeiras, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, pessoas jurídicas e agentes 

autônomos de investimentos junto às quais o Instituto Municipal de Previdência Social 

dos Servidores de Lucas do Rio Verde – MT – PREVILUCAS, poderá vir a alocar seus 

recursos disponíveis, na forma deste Edital, com vistas à prestação de serviços, por 12 

(doze) meses. 

Visando instruir este Pedido de Credenciamento, encaminhamos a documentação de que 

trata o Edital de Credenciamento nº 02/2019, com o qual manifestamos, de forma 

irretratável e irrevogável, nossa plena concordância.  

 

Cidade, data 

 

______________________________________________ 

Representante 

(Timbrado do Instituição) 

 



 

 

 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO ___/2019 

ANEXO II – DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(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. E concorda com todas as condições 

do Edital e seus anexos. 

 

 

___________, ____ de ____________ de _____ 

 

 

 

(Nome e assinatura do Declarante) 

(número do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO _____/2019 

ANEXO III – DECLARAÇÃO 

 

 

 

(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 2019 

 

 

 

 

Nome e assinatura do Declarante) 

(número do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

*(Entregar Fora do Envelope) 

*(Elaborar preferencialmente em Papel Timbrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS 

 

 

 

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-

MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ. Sob nº 24.977.548/0001-54, 

sito na Av. América do Sul, nº 2500, bairro parque dos Buritis, Estado do Mato Grosso, 

através de seu Diretor(a) ..........., (nacionalidade), (estado civil), residente e 

domiciliado ........., portador CPF nº ............... e da Comissão Permanente de Licitação, 

CERTIFICAM, que a ________________ (qualificação da instituição), apresentou a 

documentação solicitada pelo Edital de Credenciamento nº 02/2019, a qual foi analisada 

e aprovada pela CPL, e é considerada CREDENCIADA, para o recebimento de depósitos 

de recursos financeiros previdenciários para aplicação no mercado financeiro, respeitadas 

as diretrizes da Resolução CMN n° 3.922, de 25 de Novembro de 2010 e alterações, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, a contar da expedição do presente. 

 

 

Cidade, Estado, em ___ de ______________ de 2019 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Diretora Previlucas 

 

Comissão Permanente de Licitação 

_________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

MODELO CARTA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Data 

AO RPPS 

Endereço: 

 

 

Senhores Diretores: 

 

Informamos que esta Instituição Financeira reconhece a abrangência da Imunidade 

Tributária do RPPS, e que não irá reter tributos sobre suas aplicações financeiras, dada a 

natureza pública dos recursos geridos pelo __________________. 

 

Solicitamos que o RPPS, por intermédio da Diretoria Executiva nos informe qualquer 

modificação que possa levar a um eventual desenquadramento da atual condição. 

Ressaltamos, que, na hipótese de entendimento contrário da Receita Federal do Brasil 

acerca da Imunidade Tributária, o RPPS deverá arcar, na condição de contribuinte, com 

os valores eventualmente devidos, após esgotadas todas as medidas 

administrativas/judiciais cabíveis. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

(Representante legal da Instituição Financeira com firma reconhecida) 

 


