
 

EDITAL DE CADASTRAMENTO 001/2020 - EXERCÍCIO 2020/2021 
ELABORADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM 18/06/2020 

APROVADO PELOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL EM 18/06/2020 
 

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ESTÂNCIA DE SANTA FÉ DO SUL - SANTAFÉPREV, 
autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
00.798.851/0001-21, torna público que, fará realizar em sua sede, situada a Rua 07, nº 1.167 – Centro, 
CEP 15.775-000, Santa Fé do Sul - SP, credenciamento, sem qualquer exclusividade, de Instituições 
autorizadas perante os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da legislação em 
vigor, para o exercício profissional de gestão, administração e distribuição de fundos de investimentos 
com interesse em integrar o cadastro do SANTAFÉPREV, nos moldes previstos na Resolução CMN nº 
3.922/2012 atualizada pela Resolução CMN nº 4.604/2017 e na forma estabelecida neste Edital. 
 

PREÂMBULO 
 

A obtenção do edital poderá ser feita através da internet home page: www.santafeprev.com.br  sendo 
possível a realização de download. 
 
As Instituições interessadas no objeto deste Credenciamento deverão atualizar seu cadastro junto ao 
SANTAFEPREV, ou ainda, cadastrar-se, apresentando os documentos necessários ao atendimento de 
todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. Estes documentos deverão ser apresentados em 
envelope fechado e/ou lacrado, identificado como DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO 
no período de 19/06/2020 a 03/07/2020, de segunda a sexta-feira das 08hs às 16hs. 
  
Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser feito por escrito através do e-
mail: santafeprev@santafeprev.com.br em atenção ao Comitê de Investimentos. 
 
 
1. DO OBJETO  
1.1. O presente Edital tem por objetivo o credenciamento, sem qualquer exclusividade, de Instituições 
autorizadas perante os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da legislação em 
vigor, para o exercício profissional de gestão, administração e distribuição de fundos de investimentos, 
para integrar o cadastro do SANTAFEPREV, nos moldes previstos na Resolução CMN n.º 3.922/2012 
atualizada pela Resolução CMN nº 4.604/2017, nas Portarias MPS n° 519/2011 e MPS nº 300, de 03 de 
Julho de 2015 e na Portaria MF nº 01, de 03 de Janeiro de 2017 e na forma estabelecida neste Edital. 
1.2. Para Fundos de Investimentos devem ser credenciados o Administrador, o Gestor, o Custodiante 
e o Distribuidor do Fundo. 
1.3. Em se tratando de Agentes Autônomos, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas pela 
CVM/ANCORD. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO  
2.1. Poderá ser cadastrada a instituição financeira cuja finalidade e ramo de atuação esteja em 
consonância com o objeto deste edital;  
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2.2. A habilitação no presente cadastramento implica na aceitação integral e irrestrita das condições 
estabelecidas, neste edital;  

2.3. Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo de cadastramento, os interessados que 
se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:  
2.3.1. Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da 
Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;  

2.3.2. Foi declarado inidôneo, por qualquer esfera de Governo;  
2.3.3. Estiver sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
  
2.4. Somente poderá ser cadastrada para prestar serviços de administração de carteira de investimentos 
ou fundos de investimentos ao SANTAFÉPREV, as Instituições Financeiras ou pessoas jurídicas autorizadas 
ou credenciadas nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de administração de 
carteiras e fundos de investimento, cuja finalidade e ramo de atuação esteja em consonância com o objeto 
deste Edital, e que, ao final do processo de cadastramento, receba o Certificado de Cadastramento, 
fornecido no momento da atualização ou efetivação do seu cadastro junto ao SANTAFÉPREV.  
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. - Para a Instituição Financeira se submeter ao processo de credenciamento deverá:  
I – Para o administrador, serão exigidos os seguintes documentos:  
a) Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
Administrador;  
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
c) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);  
e) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do 
SANTAFÉPREV. 
 

II – Para o gestor, serão exigidos os seguintes documentos:  

a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
Gestor;  

b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários ou órgão competente;  

c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);  

d) Contrato Social ou Estatuto Social;  

e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;  

g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);  

h) Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário;  

i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 
assinada pelo seu respectivo representante legal;  

j) Relação nominal de clientes Institucionais privados ou RPPS com os quais se relaciona, através de 
declaração em papel timbrado da Instituição;  

k) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do 
SANTAFÉPREV;  



 

l) Declaração de que possui compliance atuante;  

m) Comprovar o atendimento aos requisitos previstos no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN 3922/2010 e 
alterações posteriores;  

n) “Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento”, preenchido e assinado 
pelos responsáveis pela Instituição Financeira, com o seguinte:  

Informações sobre a Empresa e seus anexos abaixo:  

a. Resumo Profissional do quadro societário;   

b. Organograma da Empresa;  

c. Código de Ética e Conduta. Resumos Profissionais abaixo:  

a. Qualificação do Corpo Técnico;  

b. Histórico e Experiência de Atuação. 

 

III – Para o custodiante, serão exigidos os seguintes documentos:  

a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
custodiante; 

b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários ou órgão competente;  

c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

d) Contrato Social ou Estatuto Social;  

e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;  

g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);  

h) Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário;  

i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 
assinada pelo seu respectivo representante legal;  

j) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do 
SANTAFÉPREV;  

k) Lista de Administradores aos quais vem prestando o serviço de custódia atualmente. 

 

 

IV – Para o distribuidor, serão exigidos os seguintes documentos:  

a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
Distribuidor;  

b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários ou órgão competente;  

c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);  

d) Contrato Social ou Estatuto Social;  

e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;  

g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);  

h) Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário;  

i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 
assinada pelo seu respectivo representante legal;  



 

j) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do 
SANTAFÉPREV;  

k) Contrato de distribuição firmado com o Administrador do respectivo fundo que está distribuindo. 

 

 

3.2 - Para o Fundo de Investimento que atenda a legislação vigente do Conselho Monetário Nacional se 
submeter ao processo de credenciamento deverá:  

I – Apresentar a seção referente às Informações do “Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para 
Fundos de Investimento”, preenchido e assinado pelos responsáveis pela Instituição Financeira; 

II – É de fundamental importância que sejam enviados os seguintes documentos referentes a cada um 
dos Fundos de Investimentos que serão submetidos ao processo de Credenciamento:  

a) Último Regulamento do Fundo;  

b) Informações Complementares;  

c) Última lâmina do Fundo;  

d) Último extrato das informações sobre o fundo;  

e) Relatórios de Gestão. 

 

4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
4.1. Os documentos devidamente assinados e autenticados, deverão ser digitalizados e entregues em CD 
ou Pendrive na sede do SANTAFÉPREV, ou remetidos via correios para o endereço a Rua 07, nº 1.167 – 
Centro, CEP: 15.775-000, Santa Fé do Sul – SP; 

4.2. Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos exigidos;  
4.3. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado expressamente somente 
serão aceitos dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua respectiva 
emissão.  

4.4. O SANTAFÉPREV, não se responsabilizará e nem serão aceitos os envelopes identificados como 
DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO que, tendo sido enviados via postal ou entregues em 
outro local que não o indicado no preâmbulo e, não chegarem à sede do SANTAFÉPREV.  

4.5. O envelope com os documentos deverá ser apresentado devidamente fechado/lacrado na sede do 
SANTAFÉPREV, contendo, conforme o caso, os documentos relacionados no item 3 deste Edital e devendo 
estar identificado da seguinte maneira:  
 

EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº. 001/2020 

EXERCÍCIO 2020/2021 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SANTAFÉPREV 

DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

 

5.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. O Credenciamento de Instituição Financeira não implicará, para o SANTAFÉPREV, em qualquer 
hipótese, na obrigação de alocar ou manter seus recursos nas aplicações financeiras por ela 
administradas, geridas, custodiadas ou distribuídas.  



 

5.2. O SANTAFÉPREV poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares das 
Instituições Financeiras.  

5.3. As regras constantes deste Regulamento poderão ser alteradas a qualquer momento por 
modificações no mercado financeiro e de capitais, legais ou a interesse do SANTAFÉPREV.  

5.4. O SANTAFÉPREV procederá à publicação de todas as Instituições Financeiras credenciadas no seu site.  

5.5. As Instituições Financeiras credenciadas deverão iniciar um novo processo de credenciamento, 
preferencialmente 60 dias antes do término do credenciamento atual.  

5.5.1. O credenciamento terá a validade de 12 meses, contado a partir da data de emissão do Atestado 
de Credenciamento expedido pelo SANTAFÉPREV, sendo necessário, após este período, um novo 
credenciamento.  

5.6. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser disponibilizado por meio do site do 
SANTAFÉPREV, com acesso a todos os servidores, participantes e interessados e eventuais casos omissos 
deverão ser dirimidos pelo Conselho Administrativo. 

 
 
 

 
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Junho de 2020. 

 
 
 

RONALDO DA SILVA SALVINI 
Diretor Presidente do Santaféprev 

Presidente do Comitê de Investimento 
 
 
 
 
 

 


