
ATA DA VIGESIMA SETIMA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SELEQAO 

PARA INSTITUIQAO DE REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR NOMEADA 

PELO DECRETO N0 1987/2021. As oito horas e trinta minutos, do dia trinta de novembro 

do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissao de Selecpao na sala de reunioes da 

SEFAZ, com a presenga de Jose da Silva Neves, Adriano Correia da Silva, Wenderson 

Pino Perez, Edson Testi Barandas, Jean Carlos Marques Silva, Leonardo Mesacasa, 
Edson Paliari, com ausencia injustificada de Gehelison Gomes dos Santos e a presenga 

de Vitor Gomes Reginato, economista. A reuniao foi iniciada com os membros formando 

as duplas e sorteando as entidades que por eles seriam analisadas. Inicialmente os 

membros da Comissao analisarao os documentos das entidades, que compreendem a 

Regularidade Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificagao Tecnica. 

Conforme decidido anteriormente, os membros da Comissao foram organizados em 

duplas para analise dos documentos enviados pelas entidades participantes deste Edital 

de Selegao, sendo: Fundagao Sanepar de Previdencia e Assistencia Social - FUSAN, 

Mongeral Aegon Fundo de Pensao - MONGERAL, Fundagao Eletrobras de Seguridade 

Social - ELETROS, Sociedade Civil de Previdencia Privada - REGIUS, Fundagao de 

Previdencia Complementar do Estado de Sao Paulo - PREVCOM-SP, Fundagao de 

Previdencia Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, 

do Inpe e do Inpa-FIPECq, Fundo de Pensao do Banco do Brasil - BB-PREVIDENCIA, 

Fundagao Banrisul de Seguridade Social - BANRISUL, Entidade de Previdencia 

Complementar - MUTUOPREV e Fundagao de Previdencia Complementar do Estado de 

Minas Gerais - PREVCOM-MG. Os membros Edson Paliari e Edson Barandas analisaram 

a documentagao das entidades PREVCOM-SP e MUTUOPREV, sendo que as mesmas 

apresentaram documentos que atenderam as exigencias do edital. Jean e Vitor ficaram 

com PREVCOM-MG, BB-PREVIDENCIA e ELETROS, sendo que as mesmas 

apresentaram documentos que atenderam as exigencias do edital. Leonardo e 

Wenderson foram responsaveis por analisar a documentagao da MONGERAL, FIPECq ^ 

FUSAN, sendo que as mesmas apresentaram documentos que atenderam as exigencias 

do edital. Jose e Adriano foram responsaveis por analisar a documentagao do BANRISUL 

e REGIUS, sendo que as mesmas apresentaram documentos que atenderam as 

exigencias do edital. Ao termino do processo, todos os membros da Comissao 

reavaliarao a documentagao das entidades. A Comissao, ao analisar a documentagao 

referente a qualificagao tecnica, em especial os itens 5.4.1 e 5.4.3, verificou que algumas 

entidades deixaram de apresentar o ato de registro da entidade e a declaragao de que 

esta em condigao normal de funcionamento junto ao CadPrevic, mas apresentaram 

relatorio de consulta de detalhes da entidade no CadPrevic, documento que, na pratica, 

produz efeito equivalente, suficiente para comprovar o registro e a regularidade da
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entidade perante o orgao fiscalizador. A Comissao verificou tambem que a PREVCOM- 
SP nao enviou o arquivo com a proposta inicial do regulamento do piano de beneficio, 

mas disponibilizou, no corpo da proposta tecnica, link por meio do qual se permit© o livre 

acesso ao regulamento do piano de beneficios, o qual foi acessado pela Comissao. 

Diante dos fatos acima mencionados, a Comissao decidiu, por unanimidade, que todas 

as entidades participantes estao habilitadas para participarem da segunda fase do Edital 

de selegao. A Comissao decidiu suspender os trabalhos da presente sessao e reinicia-los 

no dia seguinte (01/12/2021), as oito boras e trinta minutos, na sala de reunioes da 

SEFAZ. As oito boras e trinta minutos do dia 01 de dezembro de 2021, na sala de 

reunioes da SEFAZ, foram reiniciados os trabalhos com a presenga dos membros da 

Comissao, com excegao de Gehelison Gomes dos Santos que nao justificou sua 

ausencia e Jean Carlos Marques Silva, que justificou sua ausencia. Tendo em vista a 

habilitagao de todas as entidades para a segunda fase, a Comissao passou para a 

analise das propostas de capacidade tecnica e experiencia das Entidades MONGERAL e 

BB Previdencia, sendo preenchidas as planilhas de avaliagao. A Comissao decidiu 

suspender os trabalhos da presente sessao e reinicia-los no dia seguinte (02/12/2021), as 

oito boras e trinta minutos, na sala de reunioes da SEFAZ. As oito boras e trinta minutos 

do dia 02 de dezembro de 2021, na sala de reunioes da SEFAZ, foram reiniciados os 

trabalhos com a presenga dos membros da Comissao, com excegao de Gehelison 

Gomes dos Santos, que nao justificou sua ausencia. A Comissao passou para a analise 

das propostas de capacidade tecnica e experiencia das Entidades PREVCOM-MG, 

FIPECq e PREVCOM-SP, sendo preenchidas as planilhas de avaliagao. A Comissao 

decidiu suspender os trabalhos da presente sessao e reinicia-los no dia seguinte 

(03/12/2021), as oito horas e trinta minutos, na sala de reunioes da SEFAZ. As oito horas\ 

e trinta minutos do dia 03 de dezembro de 2021, na sala de reunioes da SEFAZ, foram 

reiniciados os trabalhos com a presenga dos membros da Comissao, com excegao de 

Gehelison Gomes dos Santos, que nao justificou sua ausencia. A Comissao passou par£ 

a analise das propostas de capacidade tecnica e experiencia das Entidades 

MUTUOPREV, FUSAN e ELETROS, sendo preenchidas as planilhas de avaliagao. A 

Comissao decidiu suspender os trabalhos da presente sessao e reinicia-los na proxima 

segunda-feira (06/12/2021), as nove horas, na sala de reunioes do CTI. As nove horas do 

dia 06 de dezembro de 2021, na sala de reunioes do CTI, foram reiniciados os trabalhos 

com a presenga dos membros da Comissao, com excegao de Gehelison Gomes dos 

Santos que nao justificou sua ausencia. A Comissao passou para a analise das propostas 

de capacidade tecnica e experiencia das Entidades REGIUS e BANRISUL, sendo 

preenchidas as planilhas de avaliagao. Observou-se quanto ao “item 1 - Capacidade 

Tecnica e Experiencia - Fator A - Desempenho da Entidade” que a Comissao verificou
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que os valores informados como media da rentabilidade ao ano pela Entidade BANRISUL 

nao correspondiam com o calculo efetuado pela Comissao da media de todos os pianos 

apresentados na proposta, razao pela qual a Comissao atribuiu a pontuagao de acordo 

com o seu calculo. Observou-se ainda sobre o mesmo item que a entidade REGIUS nao 

apresentou a media da rentabilidade, tendo a Comissao realizado o calculo da media dos 

pianos apresentados para atribuir a pontuagao. Concluida a apuragao da pontuagao de 

todas as propostas tecnicas, a Comissao realizou a apuragao das condigoes economicas 

das propostas ficando assim classificadas: 1) REGIUS, custo final R$ 1.342,25; 2) 

FUSAN, custo final R$ 1.365,00; 3) ELETROS, custo final R$ 1.820,00; 4) MONGERAL, 
custo final R$ 2.756,01; 5) PREVCOM-MG, custo final R$ 3.185,00; 6) FIPECq, custo 

final R$ 3.339,87; 7) MUTUOPREV, custo final R$ 3.725,56; 8) BB-Previdencia, custo 

final R$ 3.872,22; 8) BANRISUL, custo final R$ 3.872,22; 9) PREVCOM-SP, custo final 

R$ 8.860,37. Apos, a Comissao atribuiu a pontuagao relativa a exigencia ou nao de 

aporte inicial pelo patrocinador. A Comissao decidiu suspender os trabalhos da presente 

sessao e reinicia-los no dia seguinte (07/12/2021), as oito boras e trinta minutos, na sala 

de reunioes da SEFAZ. As oito boras e trinta minutos do dia 07 de dezembro de 2021, na 

sala de reunioes da SEFAZ, foram reiniciados os trabalhos com a presenga dos membros 

da Comissao, com excegao de Gehelison Gomes dos Santos, que nao justificou sua 

ausencia. A Comissao passou para a consolidagao das pontuagoes totais das propostas 

de cada entidade, apurando a seguinte classificagao final: 1a) Fundagao Sanepar de 

Previdencia e Assistencia Social - FUSAN, 265 pontos; 2a) Sociedade Civil de 

Previdencia Privada - REGIUS, 240 pontos; 3a) Fundagao Eletrobras de Seguridade 

Social - ELETROS, 230 pontos; 4a) Fundo de Pensao do Banco do Brasil - BB- 

PREVIDENCIA, 200 pontos; 5a) Mongeral Aegon Fundo de Pensao - MONGERAL, 195 

pontos; 6a) Fundagao de Previdencia Complementar dos Empregados ou Servidores da 

Finep, do Ipea, do CNPq, do Inpe e do Inpa -FIPECq, 175 pontos; 7a) Fundagao Banrisul 
de Seguridade Social

Complementar - MUTUOPREV, 150 pontos; 9a) Fundagao de Previdencia Complementar 

do Estado de Sao Paulo - PREVCOM-SP, 140 pontos; e 10a) Fundagao de Previdencia 

Complementar do Estado de Minas Gerais - PREVCOM-MG, 95 pontos. A Comissao 

decidiu suspender os trabalhos da presente sessao e reinicia-los no dia seguinte 

(08/12/2021), as oito boras e trinta minutos, na sala de reunioes da SEFAZ. As oito boras 

e trinta minutos do dia 08 de dezembro de 2021, na sala de reunioes da SEFAZ, foram 

reiniciados os trabalhos com a presenga dos membros da Comissao, com excegao de J 

Gehelison Gomes dos Santos, que nao justificou sua ausencia. A Comissao elaborou 

relatorio final do julgamento das propostas, declarou vencedora a Fundagao Sanepar de 

Previdencia e Assistencia Social - FUSAN e encaminhou o processo para a Procuradoria
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112 Geral do Municipio para parecer e posterior publicagao no Diario Oficia! do Municipio e no

113 site http://www.marinqaprevidencia.com.br/previdencia/6, abrindo prazo para eventuais
114 recursos, conforme item 8.2 do Edital. Nada mais a ser tratado foi encerrada a reuniao as

115 doze boras, do dia oito de dezembro de dois mil e vinte e urn, lavrando-se a presente ata

116 que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada.
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