














ANEXO Ili 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (XXXXXXXXX), sediada à (Endereço), declara, sob as penas da lei,que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo de 

credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e Data 

(Utilizar papei com êitnbre da lnsêiêuição e assinatura âe representante iegai). 
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Data do 
Data de Página na internet em que 

Identificação do documento analisado 
ldoc. 

validade das !documento foi consultado OL 

certidões* !disponibilizado pela instituição 

1. Questionário Padrão Due Di!igence para Fundos

de Investimento - Seção 1 e seus Anexos

1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 

3. Certidão da Fazenda Municipal*

4. Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital*

5. Certidão de Débitos relativos a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União*

6. Certidão quanto a Contribuições para o FGTS*

7. Relatórios de Gestão de Qualidade

8. Relatórios de Rating

11.2 - Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta (art. 32, §1!!, Portaria MPS n2 519/2011 e 

alterações): 

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: http:ljsistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processo5 

Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http:LLwww.bcb.gov.brLcrsfnLcrsfn.htm) sobre Process05 

Administrativos Punitivos, 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: 

Processo/Decisão Assunto/objeto Data Fonte da informação 

Resultado da análise destas 

;, ,for,, IU!,,ÔC.>, 

11.3 - Classificação do Risco da Instituição (art. 15, §2!! da Resolução CMN n!! 3.922/2010 e alterações): 
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Emissor (CPF/CNP J) Tipo de Emissor %do PL 

Maiores emissoresde 

�ítulos de crédito 

privado emestoque 

do Fundo 

Carteira do Fundo é aderente à Política de 

Investimentos estabelecida em seu regulamento e 

com a classificação na Resolução CMN 

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) 

Compatibilidade do Fundo com as obrigações 

presentes e futuras do RPPS 

Nota de Risco deCrédito 
Agência de risco Nota 

ComentáriosAdicionais 

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao 

conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua 

compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS. 

Data: 

Rec:pnnc::S"oic: P"'"' A.n:Slic:o• Cargo CPF lAssinatura 
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