
BBBDTVM

•
DECLARAÇÃO

A 88 Gestão de Recursos Distribuidora de Tltulos e Valores Moblllários S.A.,

constituída sob a forma de Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 1)2 30.822.936;0001-69, com sede fI<l

Praça XV de Novembro, 20 . 2" andar Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20010.010,

i1utorilada a exercer a atividade de Administração de Carteira de Valores Mobiliários

nos termos do Ato Dec1aratório n° 1481, de 13 de agosto de 1990, declara que:

a} os regulamentos, prmpectos e termos de adesão dos fundos de investimento,

cujos RPPS estejam incluídos tomo Público-Alvo, estão em conformidade com a

Resolução CMN n9 3.922/2010, e outras que entrarem em vigor

posteriormente, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b} não tem em seu quadro de empregados, menores de 19 anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de

16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, , consoante o inciso

XXXIII,do artigo r da Constituição Federal e o que se estilbeleceu no artigo 1',

da lei n' 9.854, de 27 de outubro de 1999.

c) não se encontra impedida, nem suspensa, nem foi declarada inidônea para

participar de licitações, ou contratar com o Poder Público. Informará, sob as

penalidades cabiveis, a superveniência de fato impeditivo ou' suspensivo da

manutenção do Credenciamento.
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d) possui aptidão técnica para desempenhar as atividades de administração e

gestão de fundos de investimentos destinados aos Regimes Próprios de

Previdência Social- RPPS.

e) ser possuidora de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no

mercado financeiro e au,ência de restrições que, a critério do Banco Central do

Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes

deSilconselham um relacionamento seguro.

f) as informações contida, m)s documentos apresentados para credenciamento

no presente Edital são verdadeiras e autênticas.

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2017.
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