
 
 

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO 

Ente Federativo Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste CNPJ 04.695.284/0001-39  

Unidade Gestora do RPPS IPRAM - Inst. De Prev. Municipal de Esp. Do Oeste CNPJ 63.761.126/0001-07  

 

Instituição Administradora 

Razão Social  BANCO BRADESCO S.A CNPJ 60.746.948/0001-12 

Número do Termo de Análise de Credenciamento 004/CI/2019  

        

Instituição Gestora 

Razão Social  BRAM – Bradesco Asset Management  S.A CNPJ 62.375.134/0001-44 

Número do Termo de Análise de Credenciamento 004/CI/2019   

 

Número do Termo de Análise de Credenciamento 004/2019  

Parecer final quanto ao 
credenciamento da(s) 

Instituições(s): 

Tendo em vista o atendimento de todos os itens necessários ao cumprimento das 
exigências do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério 

da Previdência Social e do RPPS, CREDENCIAMOS  a Instituição conforme dados 
constantes deste Atestado de Credenciamento. 

Classe(s) e Fundo(s) de 
Investimento que as 

Instituições foram 
credenciadas para 

administração ou gestão de 
recursos alocados pelo RPPS 

(Resolução CMN nº 
3.922/2010): 

Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento Fundos que objetivam buscar retornos 
investindo em ativos de renda fixa com duration média ponderada da carteira igual ou 
superior à apurada no IMAGERAL do último dia útil de junho. Estes fundos estão sujeitos 
a maior oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros. 
Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge¹ cambial da parcela  
investida no exterior. Excluem-se estratégias que impliquem exposição de moeda 
estrangeira ou de renda variável (ações, etc.). Este documento foi preparado com as 
informações necessárias ao atendimento às disposições do Código de ANBIMA de 
Regulação e Melhore Práticas para a indústria de Fundos de investimento, bem como às 
normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A concessão de registro 
para a venda de cotas deste Fundo não implica, por parte da CVM e da ANBIMA, 
garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do 
Fundo ou do seu documento à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do 
Fundo ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. O objetivo do 
Fundo não caracteriza compromisso ou garantia por parte do administrador de que o 
mesmo será atingido. O investimento no Fundo apresenta riscos ao investidor, conforme 
descrito na seção de Fatores de Risco do formulário e do regulamento. Ainda que o 
gestor da carteira do Fundo mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há 
garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas patrimoniais para o Fundo e 
para o investidor. O Fundo não conta com garantia de seu administrador, do gestor, de 
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A 
rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As 
informações contidas neste documento estão em consonância com o regulamento do 
Fundo, porém não o substitui. É recomendada a leitura cuidadosa tanto deste 
documento quanto do regulamento, com especial atenção às cláusulas relativas ao 
objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições que tratam dos 
fatores de risco aos quais o Fundo está exposto. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS 
COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. 
TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM 
SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS  
  

Fundo(s) de Investimento Analisado(s)  CNPJ Data da Análise 

Bradesco Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento Renda Fixa IMA-B 5+. 

13.400.077/0001-09  17/06/2019 



 
 

Local: SEDE DO IPRAM  Data:  17/06/2019 

Responsáveis pelo  
Credenciamento: 

Cargo CPF 
Assinatura 

 

 Naira Regina Ricieri Lara 
Presidente do Comitê de 

Investimentos  
030.050.689-94  

 

 Weliton Pereira Campos 
Membro do Comitê de 

Investimento  
410.646.905-72    

 Vilson Ribeiro Emerich 
Membro do Comitê de 

Investimento  
753.188.572-72   

O presente Atestado de Credenciamento não gera, para o RPPS, quaisquer obrigações de alocar, manter, contratar ou 
aplicar recursos à (Instituição Financeira, Administrador, Gestor de Fundo de Investimento e Distribuidor), mas somente o 
direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas.  

O credenciamento vigerá durante 12 meses contados a partir da data deste Atestado de Credenciamento. 

 

 

Espigão do Oeste, 17 de Junho de 2019. 

 

 

 


