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DISPENSAS
ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 15

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de materiais de 
construção, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa J C DE ASSIS, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.978.250/0001-05 apresentou orçamento de menor valor, 
e atinente a necessidade de atendimento da situação e também 
apresentou todas as certidões negativas de débitos dos tributos 
Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de regularidade do 
FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação visando a aquisição de materiais 
de construção: areia, brita e cimento, para atender o Departamento 
de Sinalização de Trânsito. Estes materiais serão utilizados na 
implementação de sinalizações verticais, semafóricas, instalações 
de pontos de ônibus, estas sinalizações tem a importância 
regulamentar o trânsito local. Sendo de suma importância a 
aquisição dos materiais supra citados, para o bom andamento 
dos serviços prestados por este Departamento, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 4.434/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de materiais de 
construção, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa J C DE ASSIS, com endereço na Rua José de Carvalho, nº 
351, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 1.720,00 (um 
mil, setecentos e vinte reais). Conforme segue: 
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Data: Critério de Julgamento: Preço global Ordem de Fornecimento: 744/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 J C DE ASSIS  14.978.250/0001-05 (64) 3636-2005

       
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

J C DE ASSIS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 6,00 M³ AREA GROSSA R$ 105,00 R$ 630,00

2 20,00 SC CIMENTO R$ 23,00 R$ 460,00

3 6,00 M³ PEDRISCO R$ 105,00 R$ 630,00

VALOR TOTAL
R$ 1.720,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

J C DE ASSIS R$ 1.720,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 14

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 

e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peças 
automotivas, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
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negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação para aquisição de peças 
para manutenção corretiva e preventiva do veículo Volkswagen 
Kombi, placa: OMO – 3361, pois foi detectado por um profissional 
mecânico itens defeituosos, que precisam serem trocados, para 
realizar os devidos reparos para o bom funcionamento do veículo 
em questão. A manutenção tem a finalidade de proporcionar 
o adequado funcionamento do veículo, além de proporcionar 
uma maior segurança ao condutor e os passageiros que utilizam 
do veículo no cotidiano, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 4.436/2020;

DECLARA:
Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 2.164,00 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais). 
Conforme segue: 
 

Data: Critério de Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 740/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS  35.262.463/0001-06 (64)3631-2727  

       
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS
AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN JOGO DE PASTILHA DIANT. R$ 62,00 R$ 62,00

2 1,00 PC DISCO R$ 172,00 R$ 172,00

3 1,00 UN ESCAPAMENTO R$ 280,00 R$ 280,00

4 10,00 PC COXIM ESCAPAMENTO R$ 6,00 R$ 60,00

5 1,00 UN ESTOFAMENTO R$ 1.590,00 R$ 1.590,00

VALOR TOTAL
R$ 2.164,00

EMPRESA COM MENOR VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 2.164,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 10 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 16

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peça 
automotiva, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262463/0001-06 apresentou orçamento 
de menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da 
situação e também apresentou todas as certidões negativas de 
débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas 
e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de 1 (um) cabo de 
embreagem, para reparos na máquina de pintura e sinalização 
viária. Lembrando que a devida máquina pertence ao Departamento 
de Sinalização de Trânsito, e devido ao fato do cabo em questão 
ter rompido, ficando impossibilitado o uso, sendo necessário a 
aquisição de 1 (um) novo cabo de embreagem, para que seja feito 
o reparo necessário para o funcionamento da máquina, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 1.607/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peça automotiva, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Rua 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Conforme segue: 

 
Data: Critério de Julgamento: 

Preço global
Ordem de Fornecimento: 456/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

 35.262.463/0001-06 (64)3631-2727  

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN CABO EMBREAGEM R$ 36,00 R$ 36,00

VALOR TOTAL
R$ 36,00
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EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 36,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 11 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 07

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviços mecânicos 
especializados, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação para contratação de profissional 
especializado em mecânica veicular (mão de obra), visando 
reparos na caminhonete GM/ D20, placa: GQI-1492.  Serão 
substituído as peças dos seguintes itens: forro da porta, máquina 
de vidro, grade dianteira, ponteira dianteira, cinto de segurança, 
vidro da janela entre outros itens que serão trocados, visando a 
conservação além proporcionar uma maior segurança ao condutor 
e passageiros, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 3.602/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada em serviços mecânicos especializados, 

para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 100,00 (cem reais). Conforme segue: 
 
Data: Critério de Julgamento: 

Preço global
Ordem de Fornecimento: 632/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

 35.262.463/0001-
06

(64)3631-2727 

  
       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 SV MÃO DE OBRA R$ 100,00 R$ 100,00

VALOR TOTAL
R$ 100,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 100,00

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

Auto de Infração nº 794, de 07 de Janeiro de 2020.

Cleusa Florêncio Nunes, CPF: 006.214.661-07, proprietário (a) do 
lote situado à Rua Ana Dias, nº 22, Qd. 03, Lt. 06, Setor Hermosa, 
nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas 
Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$ 1.034,71 – item 7 
da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo, o qual não obteve êxito na entrega do Auto de Infração.
Por ter infringido o Código de Posturas Municipal o autuado fica 
intimado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 1.034,71 
referente à multa de conformidade com a referida Lei, o qual 
deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, ou se defender, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação deste.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020
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O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados e torna publico para conhecimento, 
que esta CANCELADA a licitação na modalidade pregão, na forma 
presencial, do tipo menor preço por tem, tendo por objeto a 
contratação emergencial de empresas para o fornecimento de 
materiais de limpeza pesada e lavanderia, destinados a atender 
as necessidades do Lar do Idoso Recanto Feliz João França sob 
a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, conforme quantitativo e demais especificações 
constantes do Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
MOTIVO: Em atendimento ao oficio n° 045/2020 da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania constante nos autos do 
processo. 

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, 
tendo por objeto a aquisição de licenças de uso de softwares, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, 
que serão instalados nos servidores e desktops da Prefeitura. 
Os produtos devem possuir garantia de atualização das versões 
e suporte técnico pelo prazo contratado de 12 (doze) meses, 
na modalidade de assinatura, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 16/03/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 012/2020. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

MARCOS SOUZA BORGES – ME 24.304.845/0001/39 049/2020

                                                      Jataí – GO, 17 de fevereiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

OFÍCIOS

Oficio n°005/2020                       Jataí GO, 18 de Fevereiro de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

18/02/2020 MERENDA 
ESCOLAR

43561-9 99.462,00

  
   

Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO 
E NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 14/2020

PROCESSO:  4472/2020
ASSUNTO:             AUTO DE INFRAÇÃO Nº 14/2020
CONTRIBUINTE:  EURIPEDES LUIZ DA SILVA

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Fiscalização Tributária e Correios, que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso;
 
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte EURIPEDES LUIZ DA SILVA, CPF nº 
596.963.701-72, nos termos do § 2º do art. 220, da Lei nº 1.445 
de 27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu o Código 
Tributário Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos.

Por ter infringido a legislação tributária municipal o autuado fica 
intimado a recolher os valores abaixo, o qual deverá ser atualizado 
até o efetivo pagamento, ou se defender, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados da publicação do presente edital:
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Credito tributário 

(Cf. Auto de Infração nº 19/2018
VALOR DO DÉBITO

ISS AI R$ 3.579,42

Total R$ 3.579,42 (três mil quinhentos e setenta e nove 
reais e quarenta e dois centavos)

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO, aos dezoito dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (18/02/2020).

DEYVISON ROSA TEIXEIRA
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

_____________________________________________________

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº  0001/2020

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí 
– JATAI-PREVI, sediado Rua Osvaldo Cruz nº 1.625 setor Samuel 
Grahan, no uso de suas atribuições legais, de acordo com: Resolução 
nº 3.922 de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário 
Nacional; Portaria nº 519 de 24 de agosto de 2011 da Secretaria 
de Previdência Social e suas alterações; Lei Federal nº 9.717/1998 
e Portaria MF nº 1 de 3 de janeiro de 2017 Resolve pelo presente 
edital, tornar público o procedimento de credenciamento.

I -  DO OBJETO
1.1 O presente procedimento tem por objeto o 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SIMILARES, 
SOCIEDADES CORRETORAS, DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS E PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUEM COMO 
AGENTES   AUTÔNOMOS   DE   INVESTIMENTOS   junto   às   quais 
o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí 
poderá vir a alocar seus recursos disponíveis, na forma deste edital.
1.2 Para fins deste Regulamento, o termo INSTITUIÇÕES(s) 
refere-se ao grupo instituições financeiras, outras instituições 
autorizadas ou credenciadas nos termos da legislação em vigor 
para o exercício profissional de administração de recursos 
financeiros, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários e pessoas jurídicas que atuem como  agentes 
autônomos de  investimentos,    que estejam autorizadas 
pelo Banco Central do  Brasil, Conselho Monetário Nacional e 
Comissão de Valores Mobiliários a atuar no Sistema Financeiro 
Nacional, com fiel observância às resoluções e demais normas que 
regulamentam a aplicação de recursos previdenciários no mercado 
financeiro nacional, devendo estar rigorosamente em dia com as 
documentações legais pertinentes junto aos órgãos do Sistema 
Financeiro Nacional.
1.3 É requisito prévio para a aplicação de recursos do 
JATAI-PREVI que as instituições envolvidas na aplicação sejam 
credenciadas na forma prescrita neste edital, ou seja, deverão 
ser credenciados: os gestores, cogestores e demais pessoas 
jurídicas que atuem na gestão de carteiras de investimentos, 
administradores, corretoras, distribuidores dos ativos e pessoas 
jurídicas que atuem como agentes autônomos de investimentos.

II -  CONDIÇÕES GERAIS PARA CREDENCIAMENTO
2.1 Poderão solicitar o Credenciamento junto ao JATAI-PREVI 
todos os interessados que atendam as condições exigidas no 
presente Regulamento;
2.2 A solicitação de credenciamento deve ser feita de forma 

expressa (exemplo: ofício numerado, datado e assinado) com a 
indicação ao tipo de serviço prestado pela Empresa solicitante 
(gestão, administração, distribuição ou agente autônomo de 
investimento);
2.3 Conforme artigo 3º, § 1º, Portaria MPS nº 519/2011, 
o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí  
poderá fazer  pesquisa de    padrão    ético    de    conduta    da    
Instituição    solicitante   do credenciamento, no site da  CVM, 
no  site do  BACEN, além de   outras pesquisas de processos 
administrativos, judiciais ou informações de conhecimento público 
que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da  
Instituição,  seus  controladores, sócios ou executivos;
2.4 A participação neste credenciamento implica na aceitação 
integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital;
2.5 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do 
processo interessados que se enquadre em uma ou mais situações 
a seguir:

Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta 
por qualquer órgão da Administração Pública;
2.5.1 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de 
Governo;
2.5.2 Estejam sob intervenção, falência, dissolução ou 
liquidação.

III - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
GESTORAS, COGESTORAS, ADMINISTRADORAS E DEMAIS 
PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUEM NA GESTÃO DE CARTEIRAS DE 
FUNDOS DE    INVESTIMENTOS
3.1 Para Instituições gestoras e cogestoras de carteiras de 
fundos de investimentos será exigido um Patrimônio sob Gestão 
de, no mínimo, R$ 750.000.000,00 (Setecentos e Cinquenta 
Milhões de reais), de acordo com o Ranking de Gestão ANBIMA;
3.1.1 O Patrimônio sob Gestão exigido, conforme o item 3.1, 
deverá ser apresentado em nome/CNPJ da pessoa jurídica que está 
solicitando o credenciamento junto ao JATAI-PREVI. Isto é, no caso 
de   conglomerado ou grupo financeiro (considerando qualquer 
sociedade controlada ou sob controle comum), não será aceito 
o Patrimônio sob Gestão do grupo econômico ou conglomerado, 
mas tão somente da pessoa jurídica/ CNPJ que pleiteia o 
credenciamento junto ao JATAI-PREVI; 
3.2 As instituições financeiras e as demais instituições 
autorizadas a funcionar 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 é o de boa qualidade de gestão e de 
ambiente de controle de investimento, conforme determinado no 
artigo 15 §  2º, II da Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário 
Nacional ( Rating Mínimo Exigido -  Anexo I  do presente  Edital);
3.2.1 O rating exigido, conforme o item 3.2, deverá ser 
apresentado em nome/CNPJ da pessoa jurídica que está solicitando 
o credenciamento junto ao JATAI-PREVI. Isso é, no ou sob controle 
comum), não   será   aceito   rating   de   pessoa jurídica/ CNPJ 
diverso caso de conglomerado ou grupo financeiro (considerando 
qualquer sociedade controlada ao da instituição que está 
pleiteando o credenciamento;
3.3 A Instituição deverá ser filiada a 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 
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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;
3.4 Declaração expressa de que a Instituição Administradora 
deverá remeter as carteiras de investimentos de forma aberta, no 
mínimo mensalmente, em que, deverá ser possível examinar, ao 
menos, o nome dos ativos, os  vencimentos, as  taxas de  negociação, 
o  valor de mercado dos ativos bem como seu percentual de 
distribuição, conforme determinado no artigo 56 III,  combinado 
com  artigo  59  II “b” da Instrução nº  555/2014 da Comissão de 
Valores   Mobiliários;
3.5 Deverão apresentar a documentação relativa à 
qualificação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
qualificação econômico -    financeira;
3.6 Apresentar, devidamente preenchidos, Questionário 
Padrão Due Diligence ANBIMA – Seção 1 (Informações sobre a 
Empresa), Seção 2 (Informações sobre Fundos de Investimentos) e 
Seção 3 (Resumos Profissionais);

IV – CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES QUE 
PRESTEM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS OU PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUEM COMO 
AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
4.1 Deverão apresentar a documentação relativa à 
qualificação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-
financeira;
4.2 Deverão apresentar cópia do   contrato de   prestação 
de serviços firmado entre o distribuidor ou agente autônomo 
de investimento (conforme o caso) e a instituição financeira 
representada;
4.3 Regularidade junto a Comissão de Valores Mobiliários;
4.4 Informações sobre a Política de Distribuição (Forma de 
remuneração dos distribuidores; relação entre distribuidores 
e a Instituição representada; concentração de fundos sob 
administração/ gestão e distribuidores;
4.5 Apresentar Formulário de Análise de Credenciamento 
de Instituição de Agente Autônomo de Investimentos (ANEXO V -  
campos LARANJA, devidamente preenchidos).
V – CORRETORAS
5.1 Deverão apresentar a documentação conforme o tipo 
de credenciamento que estejam pleiteando junto ao JATAI-PREVI 
(itens: III – gestão ou cogestão, administração; ou IV – distribuição). 
De acordo, com a inscrição da Instituição na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM;
5.2 Apresentar FORMULÁRIO PREENCHIDO conforme o tipo 
de credenciamento que estejam pleiteando junto ao JATAI-PREVI 
(ANEXO II, III, IV ou V).

VI – DA HABILITAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
6.1 – Documentação relativa à qualificação jurídica:
6.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor; 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento 
de eleição de seus administradores;
6.1.2 Ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores 
Mobiliários.
6.1.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
trabalhistas instituídos por lei.

6.2 – Documentação relativa à regularidade fiscal:
6.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ;
6.2.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS);
6.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
– Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Contribuições 
Previdenciárias;
6.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública 
Municipal de Jataí ou da sede da instituição;
6.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública 
Estadual ou Distrital;
6.3 – Documentação relativa à qualificação técnica:
6.3.1 Relatório da aderência da rentabilidade aos indicadores 
de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos 
sob sua gestão e/ou administração, no período mínimo de dois 
anos anteriores;
6.3.2 Relacionar os principais Fundos de Investimentos 
administrados por essa Instituição, que estejam adequados 
à legislação que regulamenta os investimentos dos recursos 
previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social, 
informando o dispositivo da norma e o respectivo enquadramento 
de acordo com a Resolução 3922/2010 Conselho Monetário 
Nacional (ou suas alterações), bem como, seus respectivos 
patrimônios, o rating, taxa de administração e performance e o 
benchmark (no caso dos ratings, informa nota e agência).

VII – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
7.1  Os documentos deverão ser disponibilizados pela 
instituição solicitante do credenciamento na rede mundial de 
computadores – Internet caberá a mesma informar e disponibilizar 
ao JATAI-PREVI, os arquivos em formato digital (PDF).
7. 2 Todas as certidões solicitadas deverão estar dentro de seu 
prazo de validade, quando da solicitação do credenciamento;
7. 3 Toda a documentação deverá ser entregue de uma só vez, 
quando da solicitação de credenciamento por parte da instituição. 
Processos de credenciamentos iniciados e não concluídos em até 
30 (trinta) dias, serão automaticamente encerrados e a instituição 
deverá iniciar novo processo de credenciamento junto ao JATAI-
PREVI;
7. 4 Apresentada a solicitação para credenciamento com toda 
a documentação exigida, a instituição declara implicitamente a 
aceitação plena das condições e termos do presente   Edital.

VIII – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E   VIGÊNCIA
8   .   1 Apresentada e  aprovada pelo Comitê de  Investimentos 
do  Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí, 
toda a documentação e  atendidas às  condições estabelecidas  
através deste Edital, será emitido um ATESTADO DE 

CREDENCIAMENTO (conforme  disposto  na  Portaria  MPS  Nº  
519/2011)  e   a  instituição ficará autorizada a operar junto ao 
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí, 
nos termos do artigo 15 da Resolução nº 3.922 /2010 do Conselho 
Monetário Nacional ;
8   .   2 O Credenciamento da instituição, não gera a obrigação 
para o JATAI-PREVI 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 decisão 
do Comitê de Investimentos;
8   .   3 O credenciamento dos interessados poderá ser feito a 
qualquer tempo, obedecidos aos critérios do presente Edital;
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8   .   4 Sempre que algum interessado for credenciado, o JATAI-
PREVI promoverá    a publicação na imprensa oficial e na página da 
internet do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Jataí;
8   .   5 As Instituições Financeiras devidamente credenciadas 
conforme disposto neste Edital, deverão atualizar a documentação 
a cada 12 (doze) meses (conforme disposto no art.3º § 3º Portaria 
519 MPS).

IX – DO DESCREDENCIAMENTO
9 . 1 As entidades serão descredenciadas pelos seguintes 
motivos:
9.1.1 Descumprirem quaisquer das leis e normas que regem os 
Regimes Próprios de Previdência Social, bem como aos ditames da 
Resolução BACEN nº 3. 922/2010 e normas editadas pelos órgãos 
que regulamentam o Sistema Financeiro Nacional;
9.1.2 Deixarem de executar o serviço na forma e nos prazos 
estabelecidos no regulamento dos fundos ou infringirem qualquer 
disposição do Termo de Adesão;
Recusarem-se a receber ou a cumprir instruções para melhor 
execução dos serviços;
9 . 2 Para o descredenciamento será aberto processo 
administrativo onde serão assegurados à entidade o contraditório 
e a ampla defesa;
9 . 3 No caso de descredenciamento, o JATAI-PREVI) 
comunicará a Instituição e promoverá a publicação do ato do 
descredenciamento na imprensa oficial, independentemente de 
quaisquer sanções legais aplicáveis ao caso.

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10 .  1 Os recursos do JATAI-PREVI a serem aplicados através 
e/ ou com as instituições credenciadas deverão cumprir o 
estabelecido na Política de Investimentos do Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Jataí aprovada pelo Conselho 
de Administração do JATAI-PREVI, publicada no Diário Oficial do 
Município, e o previsto na Resolução do Conselho Monetário 
Nacional nº 3.922/2010 e suas alterações;
10 .  2 A verificação do Patrimônio sob Gestão (III, item 3.1 
- Condições para Credenciamento de Instituições Gestoras, 
Cogestoras e demais pessoas jurídicas que atuem na gestão de 
carteira de Fundos de Investimentos) será efetuada conforme 
o ranking  de  gestão de fundos de investimentos – Patrimônio 
Líquido por classe, divulgado pela ANBIMA – Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiros e  de Capitais;
10 .  3 As Instituições deverão efetuar o credenciamento junto 
ao JATAI-PREVI, conforme o tipo de serviço que prestarão, por 
exemplo: gestão, administração, distribuição ou agente autônomo 
de investimento (pessoa jurídica). Para prestação de serviço 
diferente do credenciado, a Instituição deverá efetuar um novo 
credenciamento de acordo com o exigido no presente edital;
10 .  4 Para efeito desse credenciamento, as Instituições que 
atenderem todos os requisitos constantes dispostos no item III, 
conjuntamente com o item IV, inciso 4.2, estarão automaticamente 
consideradas aptas para operarem junto ao JATAI-PREVI como 
Gestoras e Administradoras (conforme o caso);
10 .  5 A qualquer tempo e ao seu critério, o JATAI-PREVI 
poderá solicitar esclarecimentos, informações e novas certidões, 
relacionadas nos artigos anteriores, às instituições que solicitaram 
seu credenciamento e as já credenciadas;
10 .  6 O presente Edital poderá ser revisto anualmente ou a 
critério do JATAI-PEVI;
10 .  7 Os casos omissos ao presente regulamento de 

credenciamento serão analisados e decididos pelo Comitê de 
Investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Jataí, mediante decisão fundamentada em ata, 
homologada pelo Presidente do JATAI-PREVI);
10 .  8 Fica revogado qualquer Edital de Credenciamento anterior 
– JATAI-PREVI.

                               Jataí (GO) 18 de Fevereiro de 2020

 Altamiro Moreira de Sousa 
Diretor executivo JATAI-PREVI

ANEXO II 

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO 
ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO QUE ATENDA AO 
PREVISTO NO ART. 15, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/2010
 
Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 
3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de 
novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio 
credenciamento da instituição administradora dos fundos de 
investimento em que serão aplicados os recursos do regime. O 
§ 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá 
observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de 
atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da 
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, 
padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores 
de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão 
previstos no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de 
agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das 
informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos 
requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão 
ser registradas em Termo de Análise de  Credenciamento” e de 
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“Atestado de Credenciamento”, conforme modelos disponibilizados 
no site da SPREV.
A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 
é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em 
fundos de investimento em que o administrador ou gestor do 
fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada 
a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da 
regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 
3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 
nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta 
administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer 
as melhores práticas de governança corporativa relacionadas 
a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de 
negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê 
de riscos, por sua vez, devem reforçar as práticas de governança 
no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles 
relacionados à prestação dos serviços de administração dos fundos 
de investimentos e de carteiras de valores mobiliários, nos termos 
da Resolução CMN nº 4.557, de 2017.
Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas 
aos administradores dos fundos de investimento, aos quais, 
adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, 
os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem 
representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos 
sob sua administração, com o objetivo de que os administradores 
elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de 
atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na 
administração de recursos de terceiros pelo mercado.
Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV , 
a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e prestadores de 
serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, 
com base no art. 23-A da Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a 
lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I do § 2º e 
do § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com a redação 
dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada no sítio da 
SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-
do-rpps/)”. A lista divulgada pela SPREV, foi confeccionada com base 
nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições 
registradas pela CVM nos termos da Instrução CVM nº 558/2015. 
Foram divulgadas também orientações adicionais sobre lista  e a 
atualização da nota técnica relativa as perguntas e respostas sobre 
a Resolução CMN . 
Considerando que o objetivo do CMN ao incluir esses requisitos para 
as aplicações dos RPPS foi de conferir maior proteção e segurança 
a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua 
transparência, que a lista das instituições que atendem aos critérios 
previstos nos incisos I e II do § 2º do art. 15 da Resolução CMN nº 
3.922/2010 é taxativa e divulgada pela SPREV, entendeu-se que, a 
princípio, poder-se-ia aplicar a essas instituições um modelo mais 
simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização 
desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS 
pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os 
recursos do RPPS, assim, deve também ser efetuada uma análise 
individualizada de cada fundo de investimento, conforme modelo 
“Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada 
ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, 
em data mais próxima à decisão de investimento). 
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no gerenciamento de riscos de suas operações, inclusive aqueles 
relacionados à prestação dos serviços de administração dos 
fundos de investimentos e de carteiras de valores mobiliários, nos 
termos da Resolução CMN nº 4.557, de 2017. Assim, no caso do 
administrador e/ou gestor que atenda a esses requisitos poderá ser 
utilizado o formulário específico disponibilizado no site da SPREV.
Por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV , 
a SPREV e a CVM orientaram os gestores de RPPS e prestadores de 
serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, que previu, 
com base no art. 23-A da Resolução CMN nº 3.922/2010, que “a 
lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I do § 
2º e do § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, com 
a redação dada pela Resolução nº 4.695/2018, será divulgada 
no sítio da SPREV (www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/
investimentos-do-rpps/)”. Foram divulgadas também orientações 
adicionais sobre lista  e a atualização da nota técnica relativa as 
perguntas e respostas sobre a Resolução CMN . 

                                                      ANEXO III 

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO ADMINISTRADOR OU 
GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 
3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de 
novembro de 2018, os responsáveis pela gestão do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio 
credenciamento do administrador e do gestor dos fundos de 
investimento em que irão aplicar os recursos do regime. O § 3º do 
art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, 
dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o 
volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, 
a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão 
ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de 
desempenho.
Os parâmetros para credenciamento estão previstos no art. 3º, §§ 
1º e 2º da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo 
que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relativas 
à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos 
estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas 
em Termo de Análise de  Credenciamento” e de “Atestado 
de Credenciamento”, conforme modelos disponibilizados no 
site da SPREV. Deve ser preenchido um Termo de Análise de 
Credenciamento para cada Instituição administradora ou gestora 
que se pretende credenciar para futura decisão de investimento 
pelo RPPS e, ao final da análise, deverá ser emitido o respectivo 
Atestado de Credenciamento (modelo em anexo).
Considerando as alterações promovidas no art. 15 da Resolução 
CMN nº 3.922/2010 pela Resolução CMN nº 4.695/2018 os 
formulários anteriormente disponibilizados pela Secretaria de 
Previdência do Ministério da Fazenda (http://www.previdencia.
gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-
pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/) estão 
sendo alterados. Registre-se que está mantida a possibilidade de 
adoção dos formulários QDD Anbima como modelos dos Termos 
de Análise de Credenciamento dos Administradores e Gestores de 
Fundos de Investimento, conforme anteriormente divulgado no 
site da SPREV.  
A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos 
dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento 
que receberá os recursos do RPPS e a sua adequação à política de 
investimento do RPPS, ao perfil de sua carteira e das obrigações 
do seu passivo. Assim, deve também ser efetuada uma análise 
individualizada de cada fundo de investimento, conforme modelo 
“Formulário de Análise de Fundo de Investimento”, a ser anexada 
ao presente termo (contudo, isso poderá ocorrer oportunamente, 
em data tempestiva à decisão de investimento).
A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 
é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em 
fundos de investimento em que o administrador ou gestor do 
fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada 
a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da 
regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 
3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN 
nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta 
administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer 
as melhores práticas de governança corporativa relacionadas 
a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de 
negócio. As instituições financeiras obrigadas a constituir comitê 
de riscos, por sua vez, devem reforçar as práticas de governança 
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ANEXO IV

ANEXO V

TERMO DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO DO DISTRIBUIDOR
 (modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n° 519, de 24 de 
agosto de 2011)

Nos termos do § 4º do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, 
alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, 
e do inciso II do § 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011, os 
responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) deverão, no processo de credenciamento das instituições 
administradoras ou gestoras dos fundos de investimento (previsto 
no inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e nos §§ 
1º e 2º do art. 3º da Portaria MPS nº 519/2011) efetuar a análise 
e o registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de 
distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-
se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto 
ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM.
O art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011 dispõe que “a análise 
das informações relativas à instituição credenciada e a verificação 
dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento 
deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento” 
e de “Atestado de Credenciamento”, cujos conteúdos mínimos 
constarão de formulário disponibilizado no endereço eletrônico 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) na Internet.
Para tanto, deverão acompanhar os Termos de Análise e o 
Atestado de Credenciamento das instituições administradoras e 
gestoras dos fundos de investimento e dos respectivos fundos 
que receberão os recursos do RPPS, o presente Termo de Análise 
e Cadastramento do Distribuidor com os requisitos mínimos a 
serem observados
A título de orientação do Termo de Análise de Credenciamento 
e de Análise de(s) Fundo(s) de Investimento,  estão destacados 
na cor laranja os campos que provêm de informações a serem 
repassadas à Unidade Gestora do RPPS pela Instituição a ser 
credenciada.
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_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 28/2020

Processo n°: 39894/2019
Assunto: Auto de Infração nº 788/2019
Interessado: Analia Gouvea Silva 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:
Na forma do parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da ciência deste edital, a  importância de R$ 1.233,03 (um 
mil, duzentos e trinta e três reais e três centavos), a ser acrescida 
dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo pagamento 
contados da consolidação do débito, ou dentro do prazo, 
apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos 
Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário Municipal, 
conforme Decisão de nº 64/2020, que julgou procedente o Auto 
de Infração de n° 788/2019, consequência de revelia. 
Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e 
consequentes despesas judiciais.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dezoito dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e vinte (18/02/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal-
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Superintendência de Comunicação


