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RELATORIO

ESTADO DO PARANA

Trata-se de Processo de Sele9ao destinado a contratar Entidade Fechada de

Previdencia Complementar para administrar piano de beneficios previdenciarios aos servidores

titulares de cargos de provimento efetivo da Administra9ao Direta e Indireta do Poder Executivo e

do Poder Legislative do Municipio de Maringa.

Concluido o processo de sele9ao, foi declarada vencedora do certame a Funda9ao

Sanepar de Previdencia e Assistencia Social - FUSAN.

Convocada para firmar o termo do convenio de adesao, a FUSAN, ao apresentar o

Plano de Custeio Atuarial para a implanta9ao do Plano de Beneficios Previdenciarios, previu a

incidencia da taxa de carregamento sobre os beneficios dos assistidos.

Contudo, referida hipotese, qual seja, a incidencia da taxa de carregamento sobre os

beneficios dos assistidos, nao foi contemplada em edital, tampouco na proposta apresentada pela

entidade.

Em razao de tais divergencias, a Comissao de Sele9ao, apos consulta a Procuradoria-

Geral do Municipio, decidiu notificar a FUSAN para que, no prazo de cinco dias, promovesse a

adequa9ao do Plano de Custeio Atuarial ao Edital de Seleqao e a proposta apresentada, sob pena de

desclassificaqao.



Recebida a notificagao, a FUSAN deixou de promover, no prazo que Ihe foi

concedido, a adequagao do Plano de Custeio Atuarial, alegando que cumpriu in totum as

disposigoes do edital. Proc N0Ai4£L_/-ii_ 
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Destarte, considerando a incompatibilidade subsistente entre o Plano de Custeio

Atuarial e o Edital de Seleqao, bem como entre o Plano de Custeio e a proposta apresentada pela

entidade vencedora, a Comissao de Selegao decidiu desclassificar a FUSAN.

Em face da decisao proferida pela Comissao, a FUSAN apresentou recurso, por meio 

do qual requereu a reforma da decisao, alegando, em sintese, que nao havia irregularidade alguma 

no Plano de Custeio por ela apresentado. Solicitou, por fim, a continuidade do certame, com a

consequente assinatura do convenio de adesao.

Ato continuo, com fimdamento no § 3.° do art. 109 da Lei n. 8.666/93, as demais

entidades foram notificadas para apresentado de contrarrazoes, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

No curso do prazo concedido, apresentou contrarrazoes a entidade REGIUS -

Sociedade Civil de Previdencia Privada. Em tal ocasiao, requereu que fosse julgado totalmente 

improcedente o recurso interposto pela FUSAN, por carecerem as alega9oes apresentadas de 

argumentos juridicos validos a ensejar a reforma da decisao recorrida.

Ao apreciar o recurso interposto, a Comissao de Seledo entendeu que nao mereciam

prosperar as razoes aduzidas pela FUSAN, pelo que manteve a decisao recorrida nos exatos termos

em que proferida.



Remetido o recurso ao Prefeito, nos termos da determina^ao constante do item 8.5

do Edital do Processo de Sele^ao Publica n. 001/2021, o Chefe do Poder Executive decidiu nao

i2lacatar o recurso interposto pela FUSAN. Proc. N
/S3jFIs. N°

Ato continue, a Comissao de Seletpao, por meio de seu Presidente, procedeu a

convoca^ao da entidade REGIUS - Sociedade Civil de Previdencia Privada, classificada em 2.°

lugar no Processo de Sele^o Publica.

Uma vez convocada, a entidade REGIUS enviou, dentre outros documentos, o termo 

de convenio para aprecia9ao da Comissao de Sele^o.

Apos analisar o termo de convenio, a Comissao entendeu, por unanimidade, que tal

documento contemplou as conduces previstas na proposta apresentada pela entidade e atendeu aos

requisites constantes do Edital do Processo de Sele^o Publica n. 001/2021.

Diante do exposto, a Comissao de Sele^o recomenda a assinatura do termo de

convenio de adesao apresentado pela entidade REGIUS - Sociedade Civil de Previdencia Privada.

Maringa, 13 de junho de 2022.
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DESPACHO

Em atengao a manifestagao da Comissao de Selegao destinada a instituigao de

Regime de Previdencia Complementar, a qual recomendou a assinatura do termo de convenio

apresentado pela entidade REGIUS - Sociedade Civil de Previdencia Privada, encaminho o

Processo de Selegao Publica n. 001/2021 ao Prefeito Municipal para as providencias cabiveis.

Maringa, 13 de junho de 2022.

Neves
President®/da Comissao de Selegao


