
 

 

DECLARAÇÃO 
MARÇO 2022 

ANEXO I 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.421.810/0001-63, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, parte, Leblon, CEP 22.431-002, Rio 

de Janeiro/RJ neste ato, por meio de seus representantes legais, e sob as penas da Lei, declara: 

 

1. Para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o 

estabelecido no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não ter no seu quadro de empregados 

menores de 18 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. 

2. Que reconhece a abrangência da Imunidade Tributária do Regime Próprio de Previdência Social e 

dos Fundos que o compõem, ciente de que a não retenção de tributos sobre suas aplicações financeiras é de 

responsabilidade do administrador fiduciário, instituição financeira que não faz parte do grupo da Gestora, 

dada a natureza pública dos recursos geridos pelo RPPS. 

3. Que possui elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e 

ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de 

outros órgãos competentes desaconselham um relacionamento seguro. 

4. Que havendo recursos aplicados por parte da Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Belo Horizonte – RPPS-BH, em produtos do Gestor/Administrador, se obriga a 

atualizar o credenciamento realizado, por períodos anuais a contar da data da emissão do Atestado de 

Credenciamento, ou a qualquer tempo, quando solicitado, e que o não cumprimento acarretará na 

suspensão do credenciamento e em demais providências por parte do referido RPPS[1]BH, até que haja 

regularização das pendências. 

5. Que concorda com todas as condições estabelecidas neste Edital de Credenciamento publicada e 

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

Credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022. 

 

_____________________________________________________ 

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. 
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