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ILMO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE 

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA/PR 

Edital n. 001/2021 

 

 

 

  

BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL (“BB 

PREVIDÊNCIA” ou “Recorrente”), entidade fechada de previdência 

complementar, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 00.544.659/0001-

09, com sede na Capital Federal, neste ato representada na forma de seus atos 

constitutivos, vem, tempestivamente1, com fulcro nos itens 8.1 e 8.2 do Edital, 

interpor RECURSO em face da classificação das propostas realizada pela 

Comissão de Seleção de 18/03/2022, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos. 

 SÍNTESE DOS FATOS 

1. Trata-se de processo seletivo para escolha de propostas de Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), interessadas em administrar 

plano de benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargos de 

provimento efetivo e membros de quaisquer dos poderes, incluídos seus fundos, 

suas fundações e autarquias, que ingressarem no serviço público no Município 

de Guarapuava, Estado do Paraná, na Administração direta e nos poderes 

executivo e legislativo. 

2. Após o recebimento das propostas e análise, a Comissão de Seleção 

classificou a entidade FUSAN como primeira colocada e a BB PREVIDÊNCIA 

como segundo colocada: 

 

3. Contudo, com a máxima vênia, em uma análise detida à pontuação 

divulgada pela Comissão de Seleção, a BB PREVIDÊNCIA identificou alguns 

 
1 O item 8 do Edital prevê a possibilidade de interposição de um único Recurso, em face da análise da Comissão de 
Seleção, no prazo de 03 (três) dias corridos. Dessa forma, considerando que a classificação das propostas feita pela 
Comissão de Seleção foi publicada no dia 18/03/2022, o prazo final para apresentação de Recurso será no dia 
23/03/2022, sendo, portanto, tempestiva a presente manifestação. 
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equívocos, que levaram a atribuição de menos pontos à Recorrente nos itens 1.3 

do Anexo I do Edital e Quesito 2 do Anexo III do Edital. 

4. Conforme será demonstrado, com a reanálise da pontuação atribuída aos 

itens acima, a BB PREVIDÊNCIA deverá ser classificada em primeiro lugar, 

por ter acumulado o maior número de pontos, o que importa na reforma da 

decisão proferida por esta Comissão de Seleção. 

 DA NECESSÁRIA REVISÃO DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO 
PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO – EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA 
ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO  

5. O Edital, dentre outras exigências, prevê que para participação no presente 

Processo de Seleção, as entidades deveriam apresentar as Propostas Técnicas 

com as informações solicitadas conforme o Anexo I do Edital (item 5.5.2. do 

Edital). 

6. Com o recebimento das propostas, a Comissão de Seleção deveria julgá-las 

em duas fases: (i) Primeira Fase – exame dos documentos para habilitação das 

proponentes que satisfazerem as exigências constantes no Edital; e (ii) Segunda 

Fase – julgamento e classificação das propostas, a partir da análise 

fundamentada da proposta técnica constante no Anexo I. 

7. Considerando essas premissas, passa-se a pontuar sobre os equívocos 

identificados pela BB PREVIDÊNCIA. 

II.1. Quantitativo de participantes, patrocinadores e planos da EFPC  

8. O item 1.3 do Anexo I do Edital, prevê que as entidades deveriam informar 

o “quantitativo dos participantes, patrocinadores e planos da EFPC nos últimos 

5 (cinco) anos”. Especificamente para esse item, a entidade poderia acumular 

até 20 (vinte) pontos, conforme exposto no Anexo II do Edital (critérios de 

pontuação e de classificação): 

 

9. Em sua proposta, a BB PREVIDÊNCIA informou especificamente que em 

31/12/2020, possuía 175.728 participantes (p. 465 do PDF da proposta), o que 

lhe atribuiria 20 (vinte) pontos: 
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10. Citada informação pode também ser comprovada no âmbito do Relatório 

Anual de Informações relativo ao ano de 20202 (p. 30): 

 

11. Contudo, por um equívoco, esta i. Comissão de Seleção acabou atribuindo 

apenas 15 (quinze) pontos à BB PREVIDÊNCIA por considerar que o número de 

participantes informados seria 11.856, como destacado abaixo: 

 

 
2 Disponível em: https://bbprevidencia.com.br/blog/wp-content/uploads/2021/01/Relato%CC%81rio-Anual-BB-

Previdencia-2020.pdf 
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12. Dessa forma, patente a necessidade de revisão dos pontos atribuídos à 

Recorrente, para que conste 20 (vinte) pontos no item 1.3 do Anexo I do 

Edital.  

II.2. Condições Econômicas da Proposta 

13. Por sua vez, em relação ao Quesito 2 – Condições Econômicas da Proposta 

(Anexo III ao Edital), o Edital prevê que a Comissão de Seleção realizaria uma 

análise comparativa das condições econômicas da proposta pelas entidades 

proponentes, nos termos detalhados abaixo: 

 

14. Mencionada análise permitiria justamente que a Comissão selecionasse a 

proposta mais econômica e vantajosa ao participante e ao patrocinador. 

Ressalta-se que o item 2.2, destacou que a entidade melhor avaliada - a mais 

econômica e vantajosa - ficaria em primeira colocação, com 100 (cem pontos) 

e as demais ficariam nas colocações subsequentes: 
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15. Ocorre que, conforme se extrai da análise realizada por esta i. Comissão de 

Seleção, embora a BB PREVIDÊNCIA tenha apresentado a proposta mais 

econômica e vantajosa (R$ 41.627,78), esta acabou sendo classificada em 

segundo lugar, recebendo apenas 85 (oitenta e cinco) pontos: 

 

 

16. Isto é, conforme se extrai acima, esta i. Comissão de Seleção acabou por 

atribuir a maior pontuação à uma entidade com uma proposta mais cara, e, 

portanto, menos vantajosa ao participante e ao patrocinador. 

17. Patente, assim, a necessidade de que a classificação do presente Processo 

de Seleção seja revisada para que seja atribuído: (i) mais 5 (cinco) pontos à BB 

PREVIDÊNCIA pelo item 1.3 do Anexo I do Edital; e (ii) 100 (cem) pontos ao item 

1 do Quesito 2 do Anexo III do Edital. Além disso, que seja reduzido os 15 

(quinze) pontos atribuídos de maneira equivocada a entidade FUSAN. 

18. Como consequência, a partir da revisão de citados itens, a BB 

PREVIDÊNCIA deverá ser classificada em primeiro lugar por ter acumulado 

o maior número de pontos no Processo: 

CLASSIFICAÇÃO BB PREVIDÊNCIA FUSAN 

TOTAL 285 pontos 260 pontos 

 REQUERIMENTOS 

19. Diante de todo o exposto, a BB PREVIDÊNCIA requer a reforma da 

classificação publicada no Diário Ofício do Município, em 18/03/2022, para que: 

i. Seja atribuído à BB PREVIDÊNCIA (i) mais 5 (cinco) pontos ao item 

1.3 do Anexo I do Edital; e (ii) 100 (cem) pontos ao item 1 do Quesito 

2 do Anexo III do Edital, de modo que soma total passe a ser de 285 

(duzentos e oitenta e cinco pontos); 
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ii. Seja revisada a pontuação atribuída à entidade FUSAN, reduzindo 15 

(quinze) pontos do item 1 do Quesito 2 do Anexo III do Edital, pela 

entidade ter apresentado a segunda proposta vantajosa. 

20. Como consequência, que o presente Processo de Seleção Pública seja 

homologado à BB PREVIDÊNCIA e esta seja convocada para celebrar o 

Convênio de Adesão. 

Brasília/DF, 23 de março de 2022. 

 

Cristina Yue Yamanari 

Diretora de Operações e de Relacionamento com Clientes 
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Assinaturas (3)

Cristina Yue Yamanari (Diretora de Operações e de Relacionamento com Clientes)
Assinou em 23/03/2022 às 17:58:21 (GMT -3:00)

Ana Cristina de Vasconcelos (Superintendente Executiva)
Assinou em 23/03/2022 às 17:52:17 (GMT -3:00)

Janaina Messias Januario dos Santos (Gerente de Novos Negócios em exercício)
Assinou em 23/03/2022 às 16:49:25 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

23/03/2022 às 16:49:16 
(GMT -3:00)

Janaina  Messias Januário dos Santos solicitou as assinaturas.

23/03/2022 às 16:49:25 
(GMT -3:00)

Janaina Messias Januario dos Santos (CPF 018.029.521-79; E-mail 
janaina.santos@bbprevidencia.com.br; IP 201.87.243.133), assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora Evento

23/03/2022 às 17:52:17 
(GMT -3:00)

Ana Cristina de Vasconcelos (CPF 157.064.888-35; E-mail 
ana.vasconcelos@bbprevidencia.com.br; IP 189.6.86.139), assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/03/2022 às 17:58:21 
(GMT -3:00)

Cristina Yue Yamanari (CPF 297.289.368-93; E-mail 
cristina.yue@bbprevidencia.com.br; IP 189.6.32.151), assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/03/2022 às 17:58:21 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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