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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

 

 

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPrev, por 

intermédio da sua Gerência de Investimentos, torna público que será realizado o 

credenciamento de instituições participantes do Selic conceituadas como liquidantes no 

âmbito do referido sistema, para a realização de operações de intermediação, por conta e 

ordem da RJPrev, de títulos de emissão da STN que componham a carteira própria da RJPrev, 

na forma do disposto no processo administrativo n.º E-04/163/018/2017, de 05/06/2017, com 

fundamento no Caput do art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, nas demais legislações 

correlatas e condições estabelecidas no presente instrumento. 

1. DO OBJETO 

1.1. Credenciamento de instituições participantes do Selic conceituadas como liquidantes no 

âmbito do referido sistema, para a realização de operações de intermediação, por conta e 

ordem da RJPrev, de títulos de emissão da STN de interesse da RJPrev para as operações em 

sua carteira própria, ou para atuar como contraparte nas operações com a RJPrev no mercado 

secundário. 

1.2. As operações de intermediação se darão no mercado doméstico secundário de títulos 

públicos federais.  

2. DOS CONCEITOS E DAS SIGLAS 

2.1. Credenciada: instituição participante do Selic, nele conceituada como liquidante e 

integrante do sistema de dealers em vigência durante a realização de operações de 

intermediação, por conta e ordem da RJPrev, de títulos de emissão da STN de interesse da 

RJPrev para as operações em sua carteira própria, que tenha assinado o Termo de 

Compromisso com a RJPrev presente neste documento. 

2.2. Dealers: conjunto de instituições financeiras credenciadas a operar com a Coordenação-

Geral de Operações da Dívida Pública – Codip e/ou Departamento de Operações do Mercado 

Aberto – Demab, nos termos da Decisão Conjunta nº 19 do BCB e da STN, de 27 de janeiro de 

2015. 

2.3. Instituição credenciadora: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro – RJPrev. 
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2.4. Instituição financeira: bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. 

2.5. Instituição Liquidante: titular no STR do BCB de conta Reservas Bancárias ou de Conta de 

Liquidação, desde que, nessa última hipótese, tenha optado pela condição de liquidante no 

Selic. 

2.6. Liquidante-Padrão: instituição titular de conta Reservas Bancárias eleita pela RJPrev por 

intermédio da qual são liquidadas as operações de compra, de venda, de pagamento de juros, 

amortização e resgate dos títulos custodiados na conta da RJPrev, bem como as 

recompras/revendas dos seus títulos. 

2.7. Mercado Secundário de Títulos Públicos Federais: operações com títulos públicos federais 

realizadas com contraparte no mercado doméstico no âmbito do Selic. 

2.8. Operação de Intermediação: operação de compra, venda ou troca (permuta), definitiva 

ou compromissada, no mercado secundário de títulos públicos federais, realizada pela 

instituição financeira em nome da RJPrev. 

2.9. Proposta: consiste em formalização de PU ou Taxa pela Credenciada, no âmbito do 

Mercado Secundário de Títulos Públicos Federais, em resposta à Tomada de Preços efetuada 

pela RJPrev. 

2.10. Tomada de Preços: consulta a ser realizada pela RJPrev junto às Credenciadas sobre 

preços de compra ou venda de títulos públicos federais que será válida para determinada 

operação com estes ativos. 

2.11. DAS SIGLAS: 

2.11.1 BCB – Banco Central do Brasil; 

2.11.2. Codip - Coordenação-Geral de Operações de Dívida Pública; 

2.11.3. CMN – Conselho Monetário Nacional; 

2.11.4. CNPC – Conselho Nacional de Previdência Complementar; 

2.11.5. Demab – Departamento de Operações do Mercado Aberto; 

2.11.6. RJPrev – Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro; 

2.11.7. PU – Preço unitário de título público federal; 

2.11.8. Selic – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia; 
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2.11.9. STN – Secretaria do Tesouro Nacional; 

2.11.10. STR – Sistema de Transferência de Reservas; 

2.11.11. DOERJ – Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Deter a condição de Dealer credenciado a operar com o Demab do BCB e/ou com a Codip 

da STN, bem como preencher os requisitos de que trata o item 5 deste Edital. 

4. DA INSCRIÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os interessados deverão enviar a documentação necessária ao credenciamento, em 

envelope lacrado conforme abaixo; 

Local de inscrição: Avenida Erasmo Braga, nº 118 – 7º andar – Ala direita – Centro – Rio de 

Janeiro - RJ, de segunda à sexta-feira, das 09:30 às 11:30 ou das 14:00 às 17:00 horas. 

Período:  a partir de 10/07/2017. 

Endereço eletrônico: http://www.rjprev.rj.gov.br/  

ENVELOPE – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENDEREÇAMENTO: GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

(RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO) 

CNPJ N° XXXX 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

5.1. Serão habilitadas para o credenciamento perante a RJPrev aquelas instituições que 

estiverem interessadas e que pertencerem à lista de Dealers em vigência, isto é, pertencentes 

ao grupo de instituições credenciadas a operar com o Demab do BCB e/ou com a Codip da 

STN. 

5.2. Nos casos em que não houver uma nova lista de Dealers com nova vigência, serão 

consideradas aptas a se habilitarem as instituições que compuserem última lista de Dealers 

divulgada, independente da sua vigência. 
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5.3. Perante a divulgação de nova lista de dealers, a exclusão de qualquer instituição implica a 

sua não-habilitação e, consequentemente, o seu descredenciamento, a qualquer tempo, 

perante a RJPrev. 

5.4. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 

  

5.4.1. Registro comercial, no caso de empresário; 

5.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

5.4.3. Os documentos de que trata o subitem anterior, deverão estar acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

5.4.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento 

expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

5.4.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de administração em exercício; 

5.4.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência. 

5.5. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

5.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

5.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Positiva 

com efeito de negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais), emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Certidão quanto à Dívida Ativa da União 

emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN), e com a Fazenda 

Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei. 

5.5.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

5.5.4. Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 
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5.5.5. Certidão relativa à inexistência de débitos trabalhistas extraída do sítio 

http://www.tst.jus.br/certidao/. Na falta do envio da certidão pela licitante, a 

Comissão Permanente de Credenciamento poderá acessar o sítio para obtê-la. 

5.5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

5.5.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

5.5.8. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinar o contrato ou revogar a licitação. 

 

5.6. Documentos relativos à Qualificação Econômico-financeira: 

 

5.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

5.6.2. A certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando 

explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

5.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

5.6.4. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelo Índice de Basiléia, nos 

termos da legislação vigente.  

5.7. Documento relativo à Qualificação Técnica: 



 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJPREV 

 

6/14 
_____________________________________________________________________________ 

Avenida Erasmo Braga, nº 118 – 7º andar – Ala direita – Centro - Rio de Janeiro - RJ   

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo n°: E-04/163/018/2017 

Data: 05/06/2017             Fls. ____ 

Rubrica:_____________________

_ 

5.7.1. Deter a condição de dealer, nos termos da mais recente lista divulgada pelos 

órgãos competentes. 

5.8. Os documentos exigidos nos itens 5.4, 5.5, 5.6 poderão ser apresentados no original ou 

em cópia reprográfica autenticada. 

6. DA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

6.1. A instituição deverá apresentar declaração que não emprega menor de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a 

partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

 

7. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

7.1. A análise e avaliação da documentação dos interessados serão realizadas pela Comissão 

Permanente de Credenciamento instituída pela Portaria/RJPREV/PRE nº 06, de 08 de junho de 

2017. 

 

7.2. A qualquer tempo, as informações prestadas pelos interessados no credenciamento, 

poderão ser verificadas para confirmação de veracidade e autenticidade dos documentos 

apresentados, bem como outros documentos poderão ser solicitados, em caso de realização 

diligência. 

 

7.3. A Comissão Permanente de Credenciamento reserva o direito de indeferir o pedido de 

credenciamento de instituição que deixar de apresentar documentação ou informação exigida 

neste edital ou apresentá-la incompleta ou em desacordo com as suas disposições. 

 

7.4. A manifestação deve se dar por meio do envio Requerimento de Credenciamento, Anexo I 

deste edital, com as informações cadastrais e assinatura, por parte do representante 

autorizado, de adesão aos termos e condições ali estipulados. 

 

7.5. O deferimento do pedido de credenciamento ficará condicionado ao atendimento às 

exigências previstas neste edital e em seus anexos. 

 

7.5.1. O Requerimento de Credenciamento apresentado de forma incompleta, 

rasurado ou em desacordo com o estabelecido neste Edital será considerado inepto, 

podendo o interessado apresentar novo requerimento escoimado das causas que 

ensejaram sua inépcia. 
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7.5.2. O requerimento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições 

deste credenciamento. 

 

7.6. Serão credenciados todos os interessados que preencham os requisitos previstos neste 

edital e em seus anexos e que entregarem a documentação necessária nos termos deste 

edital. 

 

7.7. O resultado do processo de credenciamento, contendo a relação das instituições 

financeiras que obtiverem o deferimento do pedido, será publicado no DOERJ e no sítio da 

RJPrev, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após recebimento do pedido e dos documentos 

exigidos neste edital. 

 

7.8. Da decisão de indeferimento do credenciamento caberá recurso dirigido a Autoridade 

Superior, através da Comissão Permanente de Credenciamento, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da comunicação do indeferimento. 

 

7.9. Transcorrido o prazo referido no item anterior sem que tenham sido apresentados 

recursos, ou após julgados estes, será publicada no sítio da RJPrev, a confirmação da relação 

dos credenciados, acrescido daqueles que tiverem o recurso acatado e a devida homologação 

pela Diretoria de Administração. 

 

7.10. Autorizado o Credenciamento, serão convocados os habilitados para a assinatura do 

Termo de Compromisso – Anexo II deste Edital. 

 

7.11. A Comissão Permanente de Credenciamento ficará responsável pelo recebimento das 

documentações de credenciamento na forma deste Edital para os casos de alteração da lista 

dos Dealers, cujos novos integrantes da lista deverão ser informados para se manifestarem 

quanto ao interesse em se credenciar, cujo deferimento ficará condicionado ao cumprimento 

das exigências habilitatórias estabelecidas neste edital. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

 

8.1. A Credenciada, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação em vigor, 
obrigar-se-á a: 
 

8.1.1. executar os serviços conforme especificações deste documento e das normas 
técnicas em vigor; 
 
8.1.2. liquidar as operações financeiramente ou fisicamente de forma tempestiva de 
acordo com os padrões de prazo usados no mercado financeiro; 
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8.1.3. indenizar qualquer prejuízo ou reparar os danos causados à RJPrev, por seus 
empregados ou prepostos, em decorrência da execução dos serviços, desde que tenha 
comprovadamente agido com dolo ou culpa; 
 
8.1.4. comunicar à RJPrev, com a maior brevidade possível e por escrito, aceitando-se 
o meio eletrônico, qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços ou a 
iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões 
justificadoras, que serão objeto de apreciação pela RJPrev; 
 
8.1.5. responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes 
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, 
equipamentos, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer 
natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos 
serviços prestados; 
 
8.1.6. indicar o responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato 
entre a Credenciada e a fiscalização da RJPrev; 
 
8.1.7. reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução; 
 
8.1.8. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à RJPrev ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela RJPrev ou 
por algum órgão/entidade que tenha competência para tanto; 
 
8.1.9. abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca das atividades, objeto deste instrumento, sem prévia 
autorização do contratante; 
 
8.1.10. não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados; 
 
8.1.11. ter ciência de que no caso de início de vigência de nova lista de Dealers, as 
instituições não listadas terão as operações suspensas com a RJPrev; 
 
8.1.12. aceitar, a qualquer tempo, a inscrição de outras entidades que durante a 
vigência do credenciamento pertencerem à nova lista vigente de Dealers perante os 
órgãos competentes; 
 
8.1.13. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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8.1.14. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; e 
 
8.1.15. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato, especialmente, no período de execução das operações e 
após a confirmação destas. 

8.1.16. encaminhar, sempre que solicitado, no mês subsequente os extratos referentes 

às operações realizadas com a RJPrev. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA RJPREV 

 

9.1. A RJPrev obrigar-se-á a: 
 

9.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Credenciada, de 
acordo com este instrumento e nos termos da operação acordada; 
 
9.1.2. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos; 
 
9.1.3. notificar a Credenciada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
9.1.4. guardar sigilo sobre o valor das ofertas recebidas, durante o período do 
Credenciamento em vigor; e 
 
9.1.5. colocar à disposição da Credenciada todas as informações necessárias à 
execução dos serviços. 

 

10. DO PREÇO 

10.1 Não haverá pagamento de taxa de corretagem ou qualquer outra pelo serviço de 

intermediação executado pela Credenciada. 

 

10.1.1. Compra de título público federal por parte da RJPrev: o valor devido pela 

Fundação na operação será representado exclusivamente pelo preço do título público 

transacionado, valor este que será debitado da conta de custódia da RJPrev para 

liquidação da operação com a contraparte. 
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10.1.2. Venda de título público federal por parte da RJPrev: o valor devido pela 

contraparte à RJPrev será representado exclusivamente pelo preço do título público 

transacionado, o qual deverá ser creditado à conta de custódia da RJPrev pela 

contraparte para liquidação da operação. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

 

11.1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de 

assinatura do Termo de Compromisso (Anexo II deste edital) pela Credenciada, com 

possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, desde que atendidos, a qualquer tempo, os critérios estabelecidos neste instrumento e 

em seus anexos. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Credenciada que: 
 

12.1.1. retardar a execução do objeto; 
 
12.1.2. não executar o objeto; 
 
12.1.3. fraudar na execução do credenciamento; 
 
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
 
12.1.5. não guardar sigilo das informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
presente contrato; 
 
12.1.6. cometer fraude fiscal;  
 
12.1.7. não mantiver a proposta acordada a cada operação com títulos públicos 
federais. 

 
12.2. A Credenciada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos financeiros para a RJPrev;  
 
12.2.2. multa moratória equivalente à rentabilidade de um dia da taxa SELIC por dia de 
atraso na liquidação de operações acordadas entre a RJPrev e a Credenciada, aplicada 
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sobre o valor financeiro da operação, excetuando-se os casos em que o atraso na 
liquidação ocorra por erros cometidos pela RJPrev ou seu custodiante centralizado; 
 
12.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a RJPrev, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Credenciada ressarcir a Fundação pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
anterior. 

 
12.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
 
12.4. A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade definida na 
Política de Alçadas da RJPrev, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias corridos da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 
2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
12.5. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela RJPrev. 
 
12.7. Havendo, ainda, alguma diferença remanescente, o valor será cobrado 
administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente. 
 
12.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir 
de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
12.9. As sanções previstas nos subitens 12.2.3 e 12.2.4 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que: 
 

12.9.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
12.9.2. tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos de licitações;  
 
12.9.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a RJPrev em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
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12.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Credenciada, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999. 
 
12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
RJPrev, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
12.12. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SIGA, sem prejuízo das 

demais cominações legais. 

 

13. DO DESCREDENCIAMENTO 

 

13.1. A Credenciada obrigar-se-á a executar os serviços estritamente de acordo com as 

especificações constantes neste instrumento e no Termo de Credenciamento, bem como em 

estrita observância aos regulamentos aplicáveis ao mercado de títulos públicos federais 

brasileiro, sob pena de descredenciamento e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

13.2. Será descredenciada, a instituição que deixar de pertencer a lista de dealers em vigência, 

isto é, deixar de pertencer ao grupo de instituições credenciadas a operar com o Demab do 

BCB e/ou com a Codip da STN. 

13.3. Será descredenciada, com a devida motivação, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a instituição que incidir em uma ou mais de uma das seguintes hipóteses: 

13.3.1. não cumprir o estipulado no Termo de Compromisso celebrado com a RJPrev; 

13.3.2. ceder, em todo ou em parte, a operação de intermediação a outrem; 

13.3.3. cometer alguma falta punível com a suspensão de licitar e contratar com a 

RJPrev ou que implique na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, consoante os incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

13.4. Fica facultada a defesa prévia da credenciada, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da notificação. 

13.5. A instituição credenciada pode pedir o seu descredenciamento a qualquer tempo por 

meio de ofício à RJPrev, com prazo de 7 (sete) dias após o recebimento, para a sua efetiva 

retirada da lista. 

14. DAS VEDAÇÕES 
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14.1. É vedado à Credenciada: 

14.1.1. caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operação financeira; 

14.1.2. interromper a execução do objeto contratual sob alegação de inadimplemento 

por parte Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 

15.1. Até 2 (dois) dias antes da data fixada para início do credenciamento, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital de 

credenciamento mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 

licitacoes@rjprev.org.br até às 17h45min, no horário oficial de Brasília-DF. 

 

15.2. Caberá à Comissão Permanente de Credenciamento decidir sobre a petição no prazo de 

02 (dois) dias, contado da confirmação do recebimento da mensagem eletrônica. 

 

15.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação 

desse procedimento. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos 

relativos a este Credenciamento. 

 

16.2. Aplicam-se ao presente Credenciamento, no que couber, os dispositivos da Lei 

8.666/1993 e demais normas legais pertinentes. 

 

16.3. Consultas poderão ser formuladas à Comissão Permanente de Credenciamento no 

horário compreendido entre 08 às 12 horas e das 14 às 17h45min, na Avenida Erasmo Braga, 

nº 118  - 7º andar – Ala direita – Centro – Rio de Janeiro - RJ  ou pelo telefone (21) 2333-4160 

ou, ainda, pelo e-mail licitacoes@rjprev.org.br. 

 

16.4. As informações relativas à habilitação da Credenciada, bem como os avisos relativos a 

este Credenciamento, serão disponibilizados aos interessados por meio do portal da RJPrev, na 

internet, no endereço eletrônico http://www.rjprev.rj.gov.br/ 
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16.5. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 

8.666/1993, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que 

se prestem a suprir eventuais lacunas. 

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2017. 

 

MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA 

Diretor de Administração 

RJPrev 


