
           
 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO REFERENTE ao Edital de Credenciamento de Instituições 
Financeiras, Administrador, Gestor e Distribuidor de Fundos de Investimentos nº 
001/2021, TOLEDOPREV. 
        

Ata nº 003/2021 de recebimento da documentação, 
de atualização de credenciamento em atendimento 
ao Edital de Credenciamento nº 001/2021. 
 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, no Paço Municipal 
Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Centro, Toledo-PR, presidida pelo 
Senhora Lucélia Giaretta Mattiello, reuniram-se os membros da comissão permanente para o 
Credenciamento de Instituições Financeiras, designados pela Portaria 001, de 09 de outubro 
de 2020 do TOLEDOPREV, para proceder ao recebimento e análise da documentação de 
atualização de credenciamento da Instituição Gestora de Fundos de Investimentos VINCI 
EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ 10.917.835/0001-64, sediada na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2277 Sala 1401 e 1402 parte, Bairro Itaim Bibi, CEP 01.452-
000, São Paulo – SP, em atendimento ao Edital de Credenciamento nº 001/2021 do 
TOLEDOPREV, cujo objeto é o Credenciamento de Instituições Financeiras 
Administrador, Gestor e Distribuidor de Fundos de Investimentos, através da qual o 
Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – 
FAPES/Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV poderá alocar seus recursos 
financeiros disponíveis. Os documentos para análise foram disponibilizados no formato 
digital, assinados com certificado digital pelos membros da Comissão de Credenciamento. 
Após análise detalhada da documentação e seguindo os critérios de julgamento estabelecidos 
no Edital de Credenciamento 001/2021 do TOLEDOPREV, os documentos foram 
considerados em conformidade com os critérios de julgamento estabelecidos no edital. Os 
documentos digitais analisados estão arquivados em pasta específica do TOLEDOPREV, na 
rede de computadores da prefeitura municipal. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente 
encerrou os trabalhos, sendo a presente ata lida e assinada pelos membros presentes. 

Lucelia Giaretta Mattielo  

Marisa Cristina Lange  

Wilmar da Silva.  
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