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PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa BB PREVIDÊNCIA – FUNDO

DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL (BB PREVIDÊNCIA), tratando-se da decisão final

referente ao processo seletivo para escolha de propostas de Entidades Fechadas de

Previdência Complementar (EFPC), referente ao EDITAL n.º 01/2021, publicado no

Boletim Oficial do Município DE Guarapuava sob nº 2.300 em data de 03 de fevereiro de

2022.

I – DA TEMPESTIVIDADE

No Edital de abertura, a manifestação da intenção de recorrer deve ser

apresentada até a data de 21 de março de 2022 a 23 de março de 2022, através do e-

mail prevcomplementarpmg@gmail.com.

Desta feita, tem-se que a empresa recorrente apresentou seu recurso em data de

23 de março de 2022, às 18h47, portanto, de maneira tempestiva.
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II – DAS RAZÕES RECURSAIS

Em síntese, em suas razões recursais, a RECORRENTE alega que identificou

alguns equívocos, que levaram à atribuição de menos pontos nos itens 1.3 do Anexo I e

Quesito 2 do Anexo III do Edital.

Neste sentido, nos termos do item 1.3 do anexo l do Edital, alegou que em

31/12/2020, possuía 175.728 participantes, circunstância esta que lhe atribuiria 20 (vinte)

pontos, diferentemente dos 15 (quinze) pontos atribuídos na avaliação, requerendo a

necessidade de revisão da pontuação deste item.

Ademais, questionou também o quesito 2 - Condições Econômicas da Proposta

(Anexo lll). Neste quesito, protestou que deveria ser selecionada a proposta mais

econômica e vantajosa ao participante e ao patrocinador, ressaltando, para tanto que,

no item 2.2 deveria ser classificada em primeiro lugar, com 100 (cem) pontos.

Para tanto, assim requereu:

“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);

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.
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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.”

Estas foram as alegações apresentadas no Recurso Administrativo interposto pela

BB PREVIDÊNCIA à esta Comissão, a qual passa a ser analisada neste momento, tão logo

à análise das contrarrazões apresentadas pela empresa FUSAN.

III - DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA FUSAN

Por sua vez, a empresa FUSAN - Fundação Sanepar de Previdência e Assistência,

de forma tempestiva, na data 28 de março de 2022, às 18h51, em contrarrazões, aduziu

que um dos argumentos apresentados no Recurso Administrativo não deve prosperar,

vez que, as Condições Econômicas da Proposta se trata do valor à compor o saldo de

conta do participante, e não o valor do custo total efetivo, requerendo, nestes termos, a

manutenção da presente avaliação.

Em ato contínuo, afirmou que, no que diz respeito da análise do item 3, fator B,

do referido Edital, a experiência dos atuais membros da diretoria do BB PREVIDÊNCIA

não são experiências relacionadas à Previdência Complementar, alegando que: “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”.

Nestes termos, por todo o exposto, passa-se a pontuar o referido Recurso

Administrativo, diretamente em seu mérito.
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IV - DA ANÁLISE DO RECURSO

Sem delongas, avanço no mérito para demonstrar, de forma objetiva, o

entendimento desta comissão no que diz respeito ao recurso apresentado pela empresa

ora recorrente.

Inicialmente, com relação à primeira solicitação, ou seja, acerca do item 1.3

assiste razão à recorrente, já que, ficou devidamente demonstrado (p. 465 do PDF da

Proposta) a quantidade de participantes da EFPC. Portanto, será atribuída a pontuação

de 20 (vinte) pontos neste item.

Já no que diz aufere ao segundo requerimento contido no Recurso

Administrativo, também em atenção as Contrarrazões apresentadas pela empresa

FUSAN, esta comissão entende que não assiste razão ao alegado sobre as Condições

Econômicas da Proposta.

Neste sentido, justifica-se aqui que, a empresa 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 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, considerando o custo total efetivo, de

R$1.365,00 (mil e trezentos e sessenta e cinco reais) e R$ 3.872,22 (três mil oitocentos e

setenta e dois reais e vinte e dois centavos), respectivamente. Ou seja, em relação ao

Custo Total quando comparado, fica evidente que a empresa FUSAN apresentou a

proposta mais vantajosa, já que o custo total da proposta apresentada pela BB
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Previdência representa mais do que o dobro da taxa proposta pela FUSAN, como bem

explanado nas contrarrazões apresentadas.

Por fim, de maneira objetiva, acerca da avaliação do item 3, fator B, cujo teor

consiste na Média de Experiência Executiva, apesar da vasta conhecimento dos seus

membros, não há comprovação efetiva da experiência no que diz respeito a Previdência

Complementar, nos termos elencados no caput do Art. 2º da Resolução n.º 35/2019.

Ainda neste sentido, após análise mais apurada, foi constatado por esta comissão que a

média da experiência da diretoria em Previdência Complementar é inferior a 1 (um) ano,

sendo atribuída, deste modo nota 0 (zero) para tal quesito, em que pese os

apontamentos apresentados pela empresa FUSAN, a qual solicitou atribuição de nota 5

(cinco).

V - CONCLUSÃO

Desta maneira, após as devidas análises, conclui-se que assiste razão, em partes,

a ora empresa ora recorrente. Neste sentido, esta comissão defere a primeira solicitação

apresentada no Recurso Administrativo, concedendo mais 5 (cinco) pontos, ao item 1.3,

do anexo l, do referido Edital. Todavia, em que pese a argumentação trazida pela ora

recorrente, esta comissão indefere a solicitação no que diz respeito a avaliação das

Condições Econômicas da Proposta, permanecendo a pontuação inicial de 85 (oitenta e

cinco) pontos.

Não obstante, de acordo com o apresentado nas contrarrazões, bem como o

entendimento desta comissão, verificou-se que, de fato, o Tempo Médio de Experiência

em Previdência Complementar da diretoria da empresa BB Previdência, avaliado no item
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3, fator B, é inferior a 1 (um) ano, motivo pelo qual afastando-se a pontuação de 10 (dez)

pontos, atribuída inicialmente, para 0 (zero) pontos.

À vista disso, conforme o cronograma, a publicação desta decisão, bem como a

classificação atualizada deverão ser serão publicadas na data de hoje (8).

Deste modo, de imediato, passa-se a decisão.

VI - DA DECISÃO

Por todo o exposto, esta comissão DEFERE o recurso apresentado pela empresa

BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL (BB PREVIDÊNCIA), no

que diz respeito ao item 1.3, do anexo l, ficando INDEFERIDO, todavia, os argumentos

apresentados acerca da avaliação das Condições Econômicas da Proposta e DEFERE o

solicitado nas contrarrazões no que diz respeito ao item 3, fator B.

Por fim, estabelece-se a classificação final do certame, nos termos da tabela

abaixo:

Classificação BB EletroCEEE FUSAN

Quesito 1 170 160 170

Quesito 2 90 90 105

Anexo IV 260 0 275

Total 260 0 275
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Comunique-se as EFPC da referida decisão, bem como seja encaminhada tal

decisão à Procuradoria Geral do Município de Guarapuava para a emissão do devido

parecer jurídico.

Guarapuava, 08 de abril de 2022.

Bryan Pablo Fogaça de Souza Dengo
Presidente da Comissão de Seleção
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