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ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE REGIME DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PR 
 

  
Ref.: Edital de Seleção Pública 001/2021 – Pedido de Esclarecimento. 
 
Protocolo via e-mail conforme Edital (item 8.4): prevcomplementarpmg@gmail.com  

 

 

FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

– FUSAN, pessoa jurídica de direito privado, entidade fechada de previdência 

complementar sem fins lucrativos e multipatrocinada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

75.992.438/0001-00, com sede na Rua Ébano Pereira, nº 309, Centro, Curitiba/PR, CEP: 

80.410-240, doravante Impugnante, vem, respeitosamente, com fundamento art. 37, 

inciso XXI da Constituição Federal e nos arts. 3º, §1º, inciso I, e 41, §1º da Lei nº 

8.666/1993, apresentar 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E CORREÇÕES DO EDITAL 

 
Diante dos critérios adotados no Anexo II no tocante a 

pontuação de alguns itens do Edital 001/2021 para o PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 

PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC, requerendo ao fim a retificação do referido 

instrumento para análise das demais Concorrentes, pelos motivos fáticos e jurídicos 

expostos a seguir, esperando o seu completo acolhimento. 

 

DA TEMPESTIVIDADE E DA RESPOSTA 

1. Antes de mais nada, entende a ora Consulente e 

Impugnante que aplica-se ao presente certame o disposto no art. 116 da Lei nº 

8.666/931. Dito isto, entende que presente é tempestiva, posto que o prazo para 

impugnar o Edital está contemplado, no ver da Impugnante, nos termos do art. 41, §1º 

da Lei nº 8.666/93 e no Cronograma2 que estabeleceu a data de 07/01/2022 para o 

referido ato. 

                                                           
1 Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
2 Disponível em https://www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-publico-001-2021/ 
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2. Analogamente ao que determina o Edital, os recursos 

devem ser enviados via e-mail “prevcomplementarpmg@gmail.com”, seguindo o mesmo 

assinado digitalmente, em original, com certificado expedido por autoridade 

certificadora ICP-Brasil, nos termos da MP 2.200-2/2001. 

3. Requer-se o seu recebimento, apreciação e que a 

resposta seja dada, igualmente nos termos da Lei supracitada. 

 

DO MÉRITO 

Da Divergência na Pontuação de Alguns Requisitos - Critérios Objetivos de Pontuação 

e Pesos para os Requisitos Constantes no Edital  

4. Inicialmente, é importante destacar que, com o objetivo 

de evitar a posterior questionamento do processo como um todo, a presente 

impugnação visa adequar o Edital ora vergastado à Lei de regência.  

5. O protesto da Impugnante encontra respaldo na Lei de 

Licitações, 8.666/93, senão vejamos: 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 

anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de 

que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 

documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 

envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 

objetivos; 

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 

 

6. Da leitura do Edital ora impugnado a primeira condição 

que a Impugnante requer manifestação desta respeitável Comissão diz respeito ao 

Fator A – Desempenho da Entidade indicadores – especificamente o item 2. Ativo 

Total da EFPC, senão vejamos do print:  
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7. Permissa vênia, o escalonamento do requisito ora 

combatido não faz sentido uma vez que do segundo nível, até R$ 50 milhões, pula para 

R$ 500 milhões no terceiro nível, sendo o mesmo valor nos “ranges” iniciais e finais. 

Por fim, do terceiro para o quarto nível, pula para R$ 2 bilhões, sem que haja métrica 

adequada e escalonada. Entende, portanto a ora Impugnante que há um equívoco no 

escalonamento ou mesmo algum erro de digitação no presente caso, do qual se pede 

reparo. 

 

8. Continuando no mesmo FATOR A, uma segunda questão 

trazida ao conhecimento desta ilustre Comissão diz respeito ao item Quantitativo de 

Participantes, conforme abaixo: 

 

9. Vê-se que não há escalonamento para EFPC’s que 

tenham mais do que 15.000 participantes, sendo esse o limite. Em que pese esta 

Impugnante não se valer deste requisito, outras EFPC’s podem questioná-lo num 

futuro breve e invalidar todo o processo. 

 

10. Ainda naquele mesmo FATOR A, uma terceira questão diz 

respeito ao item 5. Valor das Despesas per capita anual, conforme é demonstrado 

abaixo: 

 

11. Percebe-se outro equívoco aqui, pois aparentemente se 

fala em despesa per capita e tal valor deveria ser expresso monetariamente, ou seja, 
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escalonado em valores financeiros. Contudo o escalonamento aparenta ter sido feito 

em número de participantes. Mais ainda, acaso seja entendido de forma diversa, nos 

parece que o escalonamento foi invertido, ou seja, quanto menor é o custo por 

participante melhor é a gestão da entidade, da forma com que está disposto no Edital 

está beneficiando as entidades que tem um custo administrativo maior, contrariando a 

premissa de economicidade. 

 

12. Uma última condição diz respeito ao QUESITO 2 - 

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA - de onde se retira o seguinte texto: 

2.1. Neste quesito 2, em relação ao item “i”, a Comissão realizará 
uma análise comparativa das condições econômicas propostas pelas 
Entidades proponentes, considerando a simulação de um aporte 
mensal total de R$ 100,00, pelo período de 35 anos, com treze 
remunerações anuais, incidindo as taxas de carregamento e de 
administração ofertada e desconsiderando qualquer rendimento ou 
atualização monetária, conforme modelo do anexo III, obtendo o 
custo total ao final do período, classificando as entidades 
participantes em ordem crescente do custo total final. 

 

13. Em que pese a atitude louvável de estabelecer tal 

critério, entende-se que há um equívoco neste ponto. O Anexo III está listado como 

Termo de Compromisso, conforme print abaixo: 

 

14. Igualmente o referido Anexo não traz qualquer modelo 

de tabela que será adotado conforme declara o Edital o que leva a crer que houve 

algum equívoco no momento da juntada dos documentos. 

15. Igualmente não foi possível deduzir conclusão lógica do 

disposto no item 2.3, senão vejamos: 
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2.3. Após a classificação e pontuação das entidades 
participantes do item (i) será aplicado a pontuação do item (iii), 
conforme tabela abaixo: 

 

16. Ou seja, não se foi possível identificar o tal item (iii) ou 

mesmo o item (i) eis que não há correspondência no Edital. 

 

17. Assim, entende a ora Impugnante, a despeito do 

procedimento adotado por esta municipalidade, que alguns critérios não obedecem a  

objetividade e coerência das pontuações. Ora se existe um critério objetivo este deve 

ficar claro aos participantes, desde o início da licitação, sob pena de se macular o 

Princípio da Transparência e da Publicidade dos atos da Administração Pública. 

18. Ainda, tais critérios permitem ao avaliador uma 

discricionariedade que não lhe cabe, podendo ofender princípios basilares dos 

julgamento objetivo e da impessoalidade na análise da proposta. 

19. Nestes termos a Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

 

20. Ainda se vê na Lei n º 8.666/93: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 

3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 

E ainda 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos 

por esta Lei. 

§1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 

sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 

indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

 

21. Nestes termos as orientações do Tribunal de Contas da 

União3 no seu Guia de Melhores Práticas: 

É ilegal o edital de licitação que não apresenta critérios objetivos para 

a formulação das propostas e conduz ao superdimensionamento de 

custos. 

Acórdão 1351/2003 Plenário (Ementa) 

Envide esforços de modo a limitar as exigências editalícias ao mínimo 

necessário para o cumprimento do objeto licitado e a definir de 

maneira clara os critérios para avaliação dos documentos 

habilitatórios e das propostas apresentadas pelas licitantes, evitando 

restrição ao caráter competitivo do certame e julgamento subjetivo 

na elaboração de seus editais de licitação, em cumprimento ao art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 3º, 27 a 31, 40, 

inciso VII, 44, caput e § 1º, e 45 da Lei nº 8.666/1993. 

Acórdão 110/2007 Plenário 

 

Observe os princípios da transparência, do julgamento objetivo, da 

vinculação ao instrumento convocatório e da escolha da proposta 

mais vantajosa para a Administração, conforme regem os arts. 3º, 

                                                           
3 Disponível em 

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC81CA5
40A&inline=1 
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art. 40, VII, art. 41, caput, 43, IV, art. 44, § 1º e art. 45, da Lei nº 

8.666/1993. 

Acórdão 1286/2007 Plenário 

 

22. Assim, entende a Impugnante que a respeitável 

Comissão, permissa vênia, deve sanar os equívocos antes do início do certame, sob 

pena de prejudicar os administrados e faltar o critério objetivo para julgamento.  

 

Quanto a impossibilidade de emissão de certidão trabalhista 

23. O presente Edital prevê a necessidade de apresentação 

da seguinte documentação, sob pena de desconsideração da proposta:  

 
5.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho do Estado do Paraná. 
 
5.3.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Regional do 
Trabalho do Estado do domicílio ou sede da proponente. 
 
24. Contudo, essa Entidade ao atender a solicitação do 

presente Edital, encontrou óbice na emissão das referidas certidões pelo poder 

judiciário Regional do Trabalho/PR, isto porque em pesquisa aos cartórios de 

distribuição dessa Capital, competentes pela emissão de Certidões, informaram que a 

CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), somente é emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), ou seja, em âmbito nacional, como se vê: 4  

                                                           
4 Anexo 1 – E-mail com o ofício distribuidor do TRT9º Região/ https://www.tst.jus.br/web/guest/o-que-e-cndt  

https://www.tst.jus.br/web/guest/o-que-e-cndt
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25. Neste contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 9º 

Região, competente na sede dessa Entidade, bem como de atuação no Estado do 

Paraná, não emite a respectiva Certidão - CNDT, o que torna impossível o atendimento 

do ponto supramencionado.  

26.  Ademais, para fins de corroborar o afirmado acima, no 

site do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, apenas se tem a possibilidade das 

seguintes emissões de certidões:5 

                                                           
5 https://www.trt9.jus.br/portal/pagina.xhtml?secao=14&pagina=INICIAL  

https://www.trt9.jus.br/portal/pagina.xhtml?secao=14&pagina=INICIAL
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27. Percebe-se, inclusive, que o próprio site do Tribunal 

Regional do Paraná remete ao site do Tribunal Superior do Trabalho quanto a emissão 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.  

 

DOS PEDIDOS 

28. Por todo o exposto, requer-se, objetivamente à esta 

respeitável Comissão: 

a. Receber a presente Impugnação eis que tempestiva e, no 

mérito, dar total provimento para RETIFICAR o Edital nº 

001/2021 – Processo de Seleção Pública para Contratação de 

EFPC – no tocante aos pontos supracitados, fazendo republicar 

o competente Edital com suas correções; 

b. Oportunizar o contraditório e a ampla defesa aos demais 

participantes para que, querendo, oponham contrarrazões; 

c. Seja afastada a necessidade do atendimento do ponto 

5.3.8 e, também ao ponto 5.3.9, com base nas informações 

aqui expostas que demonstram a impossibilidade de emissão 
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da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT pelo 

Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, adotando, para tanto, 

como suficiente a CNDT emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho - ponto 5.3.7.   

 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

Curitiba, 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Cláudia Trindade 

Diretora-Presidente 

Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – FUSAN 
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