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ILMOS. (AS) SRS.(AS) MEMBROS DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO DA 

EFPC PARA INSTITUIÇÃO DO RPC DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR. 

 

Protocolo via e-mail conforme Edital (item 8.4): prevcomplementarpmg@gmail.com  

 

Ref.: Contrarrazões ao Recurso Administrativo interposto pela BB Previdência, datado do dia 

23/03/2022. 

 

 

FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUSAN, já 

qualificada, doravante denominada FUSAN, vem, respeitosamente, apresentar  

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

interposto pelo Fundo de Pensão do Banco do Brasil (BB Previdência), em face da 

Classificação das Propostas, realizada pela Comissão de Seleção, em data de 18/03/2022, pelos 

motivos de fato e de direito que passa a expor.  

 

I - DA IMPUGNAÇÃO 
a) Erro de interpretação pela BB Previdência quanto  

às Condições Econômicas da Proposta 
 

1. Pugna a BB Previdência pela revisão da pontuação no que concerne ao item do 

edital denominado “Condições Econômicas da Proposta”.  

2. Aduz que houve equívoco na somatória dos pontos, tendo em vista a suposta 

apresentação de proposta menos vantajosa por parte da FUSAN, buscando invalidar os 100 

(cem) pontos concedidos pela Comissão à FUSAN.  

 

Razão não lhe assiste.  

 

3. Veja que o item ao qual a BB Previdência se refere, em verdade, se trata do valor a 

compor o saldo de conta do participante, e não o valor do custo total efetivo. Explica-se.  

 

4. A FUSAN apresentou proposta prevendo como Custo Total Efetivo a aplicação do 

percentual de 3% (três por cento) a título de Taxa de Carregamento, ou seja, percentual que 
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incide sobre as parcelas mensais. Já a BB Previdência apresentou proposta prevendo o 

percentual de 0,5% (meio por cento) a título de Taxa de Administração. 

 

5. Diante disso, os comparativos das propostas podem ser assim resumidos1: 

 

FUSAN BB PREVIDÊNCIA 

CUSTO TOTAL EFETIVO 
(R$): R$ 1.365,00 

TAXA TOTAL EFETIVA 
(%): 3,00% 

 

CUSTO TOTAL EFETIVO 
(R$): R$ 3.872,22 

TAXA TOTAL EFETIVA 
(%): 8,51% 

 

 

6. Ou seja, em relação ao Custo Total quando comparado confirma que a FUSAN 

possui a proposta mais vantajosa, eis que a taxa proposta pela BB Previdência representa mais 

do que o dobro da taxa proposta pela FUSAN. 

7. Os valores referidos no Recurso Administrativo pela BB Previdência, representam o 

valor que ficará registrado no fundo previdenciário do participante, considerando a simulação de 

aporte mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais), pelo período de 35 (trinta e cinco) anos, com 

treze remunerações anuais.  

8. Nesse sentido é que a tabela prevê o “saldo final” e não a “taxa final”, como se vê: 

 

 

9. Nota-se, portanto, que a aplicação da taxa de carregamento na forma proposta pela 

FUSAN implica num saldo de conta previdenciária maior do que o saldo apresentado pela BB 

Previdência, motivo pelo qual a pontuação neste quesito deve ser mantida. 

 

b) Da pontuação concedida pela experiência da Diretoria  
Executiva da BB Previdência - (Item 1.5 do Edital) 

 

10. Assim constou na proposta apresentada pela BB Previdência : 
 

                                                           
1 Conforme ANEXO III do Edital (Simulação do Custo Total Efetivo do Plano Ofertado) 



 

 
Rua Ébano Pereira, 309 - Centro - CEP 80410-240 Curitiba - PR - TEL (41) 3307-9100  FAX 3307-9199 - CNPJ 75.992.438/0001-00 - www.fundacaosanepar.com.br 

 

 
 

11. Pela apresentação da referida tabela, a Comissão concedeu a seguinte pontuação: 
 

 
 

12. O quadro de pontos aplicado pela Comissão está previsto no “Fator B – 

Governança e Práticas de Gestão” do Edital, como se vê: 

 

 
 

13. Ocorre que da análise da experiência dos atuais membros da Diretoria do BB Previdência 

se constata que, em verdade, não são experiências relacionadas à Previdência Complementar. Explica-

se. 
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14. Em que pese o notório saber dos Diretores da BB Previdência, não há, conforme 

documentação enviada junto à proposta técnica, documentos satisfatórios que comprovam vasta 

experiência em Previdência Complementar, que justifique a pontuação recebida e as 

certificações e habilitações são recentíssimas, assim vejamos:  

 

a. Sr. Eder Luiz Menezes de Faria (Diretor Presidente) – declina 11 anos de 
experiência em previdência complementar. Contudo da análise do Currículo 
Profissional enviado à PREVIC demonstra-se conhecimentos nas áreas 
relacionadas à Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do 
Brasil, bem como no cargo de Gerente de Auditoria(2004 a 2019), entre outras 
atividades em que se vê vasta experiência declarada na área bancária e não em 
previdência complementar. 
 
b. Sr. Edson Martinho Chini (Diretor Financeiro) – declina 5 anos de experiência 
em previdência complementar. Contudo da análise do Currículo Profissional 
enviado à PREVIC demonstra-se sua experiência em área vinculada à Diretoria de 
Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil (2018 a 2022), diretoria 
de agronegócios e projeto de crédito rural (2003 a 2018) e gerência de agência 
bancária,  ou seja, áreas em que se vê vasta experiência declarada nas áreas 
bancárias, mas igualmente nenhuma experiência comprovada na área de 
previdência complementar. Até mesmo sua certificação da ANBIMA é 
recentíssima, datada de janeiro de 20222, como se vê: 
 

 
 
c. Sra. Cristina Yue Yamanari – declina 12 anos de experiência em previdência 
complementar. Contudo da análise do Currículo Profissional enviado à PREVIC 
não é possível sequer auferir qualquer experiência em suas funções que não sejam 
objeto de algum Decreto, os quais não compõem o processo e que evidenciariam 
experiências relevantes (que certamente possui), mas nenhuma relacionada a 
previdência complementar. Mesmo na declaração emitida pelo BB em que se vê 
vasta experiência declarada nas áreas bancárias, igualmente não há experiência 
alguma comprovada na área de previdência complementar. Até mesmo sua 
certificação da ANBIMA é recentíssima, datada de 2021, como se vê3: 

 
 
 

 

                                                           
2 Consulta realizada junto ao site da AMBIMA, disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/area-do-
profissional-8A2AB2907025938B01703B095045583C.htm  
3 Consulta realizada junto ao site da AMBIMA, disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/area-do-

profissional-8A2AB2907025938B01703B095045583C.htm 

https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/area-do-profissional-8A2AB2907025938B01703B095045583C.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/area-do-profissional-8A2AB2907025938B01703B095045583C.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/area-do-profissional-8A2AB2907025938B01703B095045583C.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/educar/area-do-profissional-8A2AB2907025938B01703B095045583C.htm
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15. A habilitação dos Diretores supramencionados junto à PREVIC não pressupõe 

experiência apenas no ramo da previdência complementar, nos termos da IN PREVIC nº 

41/20214. 

16. Sendo assim, essa Comissão, ao analisar a proposta da BB Previdência, não 

atentou a este critério, transgredindo-se, assim, o Princípio do Julgamento Objetivo, pois, de 

todas as demais EFPC fora requerido respeito a este requisito, o que não ocorreu por parte da 

BB Previdência. 

17. Assim, entende a FUSAN que a BB Previdência apresenta informações 

incompatíveis com a norma estabelecida pelo Edital, eis que não apresentou comprovações de 

experiência em previdência complementar de seus diretores, devendo ser subtraído de sua 

pontuação final o total de 5 (cinco) pontos.  

 

II - DOS PEDIDOS 

18. De todo o exposto, requer-se: 

a. Receber as presentes Contrarrazões, eis que tempestivo e amoldado aos 

dispositivos legais e editalícios; 

 

b. O provimento dos pedidos para o fim de: 

 

i.Se conhecido o Recurso Administrativo da BB Previdência, que seja improvido o 

pedido de revisão da pontuação concernente ao item das “Condições Econômicas 

da Proposta”, tendo em vista o equívoco de interpretação por parte do Recorrente 

BB Previdência; 

ii. Afastar a pontuação da EFPC BB Previdência, com base na fundamentação 

exposta, no tocante a pontuação relativa ao Tempo de Experiência em 

Previdência Complementar dos Diretores, nos termos da fundamentação supra, 

reduzindo a pontuação em 5 (cinco) pontos. 

 

c. Manter a pontuação da FUSAN, bem como da condição de vencedora do 

certame em comento. 

 

                                                           
4 IN PREVIC nº 41/2021 - Art. 3º São considerados requisitos mínimos para habilitação: 
I - Ter comprovada experiência de, no mínimo, três anos no exercício de atividades nas áreas financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, de atuária, de previdência ou de auditoria, nos termos da legislação 
aplicável; 
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Nestes termos, pede e espera deferimento com os cumprimentos de ofício. 

 

Curitiba, 28 de março de 2022. 

 

 

 

 

 
Cláudia Trindade 

Diretora-Presidente 
Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN 
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