ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DO PROCESSO DE
SELEÇÃO Nº 01/2022 – PMV
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se os membros da Comissão Especial, designada pelo Decreto nº 18.922/2022, para dar
continuidade ao julgamento dos documentos de habilitação das Entidades Proponentes
classificadas no Processo de Seleção nº 01/2022 – PMV, o qual tem por objeto a ESCOLHA DE
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC) PARA
OFERTAR PLANO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, NA
MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, AOS SERVIDORES PÚBLICOS
OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, DO PODER EXECUTIVO, DAS AUTARQUIAS
E FUNDAÇÕES, E DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCIPLINADO NA LEI
MUNICIPAL N° 3.973/2021, DE 07/10/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº
4.036/2022, DE 05/05/2022. Restaram classificadas para a segunda fase do certame as seguintes
entidades:
a) BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil (CNPJ 00.544.659/0001-09), não
representada neste ato;
b) Mongeral Aegon Fundo de Pensão (CNPJ 07.146.074/0001-80), não representada neste
ato;
c) Fundação Sanepar de Previdência e Assistência – FUSAN (CNPJ 75.992.438/0001-00),
não representada neste ato;
d) Fundação Banrisul de Segurança Social (CNPJ 92.811.99/0001-25), não representada
neste ato;
Estiveram presentes ao ato conforme exigência editalícia, o Procurador do município, Sr. Luiz
Francisco Karam Leoni. Ressalta-se que a Sra. Karen Tressino, consultora da empresa Krause
Consultores Associados participa da sessão por videoconferência. Retomou-se a sessão suspensa
no dia 14/07/2022, quando se encaminhou a Sra. Karen Tressino, toda a documentação
apresentada até o momento pelas proponentes, para análise e parecer. Neste momento a
consultora Karen explanou que através de sua análise, corrobora com a inabilitação das entidades,
conforme já definido pela Comissão. Diante do exposto, dando prosseguimento, passou-se à
abertura do envelope nº 02 – Documentos de habilitação da quarta entidade melhor classificada,
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURANÇA SOCIAL (CNPJ 92.811.99/0001-25), em
conjunto com a consultora Karem. Iniciou-se a análise da documentação, realizando a consulta
prevista no item 7.1 do Edital, a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas
da União (https://portal.tcu.gov.br/inicio/). A Consulta Consolidada da entidade retornou o
resultado de que “nada consta” em todos os órgãos, conforme consulta anexo. Deu-se
prosseguimento à sessão com a abertura do invólucro onde foram acondicionados todos os
envelopes nº 02 – “Documentação” da entidade, passando-se à análise da documentação exigida
no item 7.6 do Edital, constatando-se que a entidade deixou de apresentar a Abertura completa
da carteira de investimentos da Entidade, em formato “pdf”, para dar conhecimento ao Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina, conforme exigido no item 7.6.3 do Edital, apresentando
sua carteira de investimentos somente em meio físico, restando também INABILITADA. Tendo
em vista a inabilitação de todas as entidades, foi solicitada a consultoria que realizasse uma
análise final de toda a documentação, suspendendo a sessão por uma hora. Retomada a sessão,
dando continuidade aos atos, foi recebido da consultoria parecer técnico e checklists por e-mail,
anexos à presente ata, que corroboram com as decisões já tomadas pela comissão mantendo-se,
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portanto, a INABILITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS. Diante de todo o exposto, tendo
em vista que todas as entidades proponentes restaram inabilitadas e considerando o interesse
público na conclusão do presente processo de seleção, visto que o Município possuía até o dia
30 de junho para formalizar o convênio de adesão com a Entidade Fechada de Previdência
Complementar selecionada. Ainda, que um novo procedimento atrasaria ainda mais tal
formalização, e que a não formalização do convênio de adesão faz com o Município torne-se
irregular quanto à regularidade previdenciária, acarretando sérios prejuízos, inclusive o não
recebimento de recursos. Ademais, tendo em vista que as inabilitações se deram por falta de
apresentação de documentações que não interferem ou maculam a análise da proposta técnica,
visto que anterior a esta fase. E também que todas as empresas foram inabilitadas por falta de
algum documento, não havendo qualquer beneficiamento de entidades, garantindo o princípio da
igualdade e tratando todas de forma isonômica. A Comissão Especial do Processo de Seleção
DECIDE por conceder a todas as entidades classificadas para a segunda fase do processo, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da publicação deste ato, para
apresentação de nova documentação somente em relação à (s) documentação (ões) específica
(s) que ensejaram sua inabilitação, conforme esta e a ata do dia 14 de julho de 2022. A nova
documentação deve ser protocolada, no Paço Municipal, no Departamento de Protocolo, até às
17h45min, do dia 28 de julho de 2022. De igual forma, as empresas serão comunicadas através
do endereço de e-mail informado no processo. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente
sessão com a ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Videira, 20 de julho de 2022.

KAROLINA BORSATTI
Presidente da Comissão Especial de Seleção

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão Especial de Seleção

CELIO DE JESUS CAMPOS
Membro da Comissão Especial de Seleção

AMANDA STRAPAZZON MARMENTINI
Membro da Comissão Especial de Seleção

JOICEANE SAVIAN
Membro da Comissão Especial de Seleção

LUIZ FRANCISCO KARAM LEONI
Procurador Geral do Município
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ENTIDADE PROPONENTE: BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL
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2º ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL
7.6.1. Quanto à Regularidade Jurídica
I. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar devendo ser apresentada a publicação de
aprovação pelo órgão fiscalizador, no Diário Oficial da União;
II. Estatuto da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas as alterações realizadas ou o último
devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos, ser apresentada a publicação de aprovação pelo órgão
fiscalizador, no Diário Oficial da União;
III. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e situação Cadastral Ativa
IV. Relatório emitido via sistema CadPrevic/Cadastro de Entidades e Planos, da Entidade Proponente, devendo constar:
a- o código da EFPC
b- situação perante a Previc
V - Comprovante de envio das demonstrações contábeis e das demonstrações atuariais à PREVIC, referente ao
exercício de 2021
VI - DECLAÇÃO IGUAL AO ANEXO VIII - Declaração expressa ratificando a observância rigorosa do artigo 7°, inciso
XXXIII, da CF/88, que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho, a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
7.6.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista
I. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa
Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”;
II. Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão
Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às
contribuições socais, expedida pela Receita Federal;
III. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
IV. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
municipais, expedida pela Prefeitura, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

ENTIDADE PROPONENTE: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO
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2º ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL
7.6.1. Quanto à Regularidade Jurídica
I. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar devendo ser apresentada a publicação de
aprovação pelo órgão fiscalizador, no Diário Oficial da União;
II. Estatuto da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas as alterações realizadas ou o último
devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos, ser apresentada a publicação de aprovação pelo órgão
fiscalizador, no Diário Oficial da União;
III. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e situação Cadastral Ativa
IV. Relatório emitido via sistema CadPrevic/Cadastro de Entidades e Planos, da Entidade Proponente, devendo constar:
a- o código da EFPC
b- situação perante a Previc
V - Comprovante de envio das demonstrações contábeis e das demonstrações atuariais à PREVIC, referente ao
exercício de 2021
VI - DECLAÇÃO IGUAL AO ANEXO VIII - Declaração expressa ratificando a observância rigorosa do artigo 7°, inciso
XXXIII, da CF/88, que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho, a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
7.6.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista
I. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa
Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”;
II. Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão
Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às
contribuições socais, expedida pela Receita Federal;
III. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
IV. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
municipais, expedida pela Prefeitura, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

ENTIDADE PROPONENTE: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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2º ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL
7.6.1. Quanto à Regularidade Jurídica
I. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar devendo ser apresentada a publicação de
aprovação pelo órgão fiscalizador, no Diário Oficial da União;
II. Estatuto da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas as alterações realizadas ou o último
devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos, ser apresentada a publicação de aprovação pelo órgão
fiscalizador, no Diário Oficial da União;
III. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e situação Cadastral Ativa
IV. Relatório emitido via sistema CadPrevic/Cadastro de Entidades e Planos, da Entidade Proponente, devendo constar:
a- o código da EFPC
b- situação perante a Previc
V - Comprovante de envio das demonstrações contábeis e das demonstrações atuariais à PREVIC, referente ao
exercício de 2021
VI - DECLAÇÃO IGUAL AO ANEXO VIII - Declaração expressa ratificando a observância rigorosa do artigo 7°, inciso
XXXIII, da CF/88, que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho, a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
7.6.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista
I. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa
Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”;
II. Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão
Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às
contribuições socais, expedida pela Receita Federal;
III. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
IV. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
municipais, expedida pela Prefeitura, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

ENTIDADE PROPONENTE: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

SIM

NÃO

X
X
X
X
X
X
X
X
SIM
X
X

X
X
X

NÃO

2º ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL
7.6.1. Quanto à Regularidade Jurídica
I. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar devendo ser apresentada a publicação de
aprovação pelo órgão fiscalizador, no Diário Oficial da União;
II. Estatuto da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas as alterações realizadas ou o último
devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos, ser apresentada a publicação de aprovação pelo órgão
fiscalizador, no Diário Oficial da União;
III. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e situação Cadastral Ativa
IV. Relatório emitido via sistema CadPrevic/Cadastro de Entidades e Planos, da Entidade Proponente, devendo constar:
a- o código da EFPC
b- situação perante a Previc
V - Comprovante de envio das demonstrações contábeis e das demonstrações atuariais à PREVIC, referente ao
exercício de 2021
VI - DECLAÇÃO IGUAL AO ANEXO VIII - Declaração expressa ratificando a observância rigorosa do artigo 7°, inciso
XXXIII, da CF/88, que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho, a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
7.6.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista
I. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa
Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”;
II. Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão
Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às
contribuições socais, expedida pela Receita Federal;
III. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
IV. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos
municipais, expedida pela Prefeitura, no domicílio ou sede da Entidade Proponente;
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

