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1PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA

EDITAL PARA SELE^AO

DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - EFPC

PROCESSO SELETIVO N° 01/2022

MXJNICIPIO DE UMUARAMA, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede 
na Avenida Rio Branco, n° 3717 Municipio de Umuarama, Estado do Parana, inscrito no 
CNPJ/MF sob n° 76.247.378/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 
HERMES PIMENTEL DA SILVA, no uso de suas atribui9oes legais, nos termos do art. 
202 da Constitui^ao Federal, Lei Complementar n° 489/2021de 12 de novembro de 2021, 
em observancia a Nota T6cnica da ATRICON n° 01/2021 de 12 de abril de 2021 e Guia 
da Previdencia Complementar elaborado pela Secretaria de Previdencia, toma publico aos 
interessados a abertura do Processo Seletivo n° 01/2022, conforme conduces e 
especificafoes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 Selefao das Entidades Fechadas de Previdencia Complementar interessadas em 
administrar piano de beneficios previdenciarios dos servidores ocupantes de cargo efetivo 
da administrate direta e indireta do Poder Executive e do Poder Legislative do 
Municipio de Umuarama.

1.2 O presente Processo de Seleto objetiva o recebimento de propostas e implicara em 
selefao de Entidade Fechada de Previdencia Complementar que apresente a proposta 
mais vantajosa para posterior assinatura de Convenio de Adesao.

1.3 O recebimento e o julgamento das propostas ficarao a cargo do Grupo de Trabalho do 
Processo de Implantato do Regime de Previdencia Complementar - RPC, constituido 
atraves da Portaria n° 1.425/2021 publicada 06 de outubro de 2021 e altera^oes.

2. PARTICIPACAO

Poderao participar deste instrumento convocatorio as pessoas juridicas que se enquadram 
conceito de Entidade Fechada de Previdencia Complementar Multipatrocinada que 

estejam devidamente autorizadas a funcionar como tal pelo respectivo orgao reguladot, 
Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar - Pf^EVIC e categorizadas 
como em “situate normal” no CadPrevic1 /

no

1 https://www, eov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculaaas/aQtarauias/Drevic/acesso-a-informacao/dados-
abertos/cadastro-de-entidades-e-planos-cadprevic J
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3. CONDICOES IMPEDITIVAS DE PARTICIPACAO

Estao impedidos de participar deste Processo Seletivo, os interessados que se enquadrera 
em uina ou mais situasdes a seguir:

a) Pessoas jundicas cuja natureza social de seus pbjetivos nao esteja relacionada ao 
objeto deste Edital de Processo de Sele^o;

b) Pessoas jundicas declaradas inidoneas por ato da Administra^o Publica de qualquer 
esfera estatal.

c) Pessoas juridicas que estiverem em processo de intervenpao ou liquidapao extrajudicial;

d) Pessoas juridicas que nSo estejam em situapao regular quanto aos tributes federais, 
estaduais ou municipals consideradas a sede ou principal estabelecimento da proponente;

e) Entidades que nao integram a qualidade de entidade fechada multipatrocinada.

4. LOCAL, DATA E HORARIO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA DE 
PROPOSTAS E PUBLICACAO DO RELATORIO FINAL

4.1 Local para Recebimento das Propostas: Fundo de Previdencia Municipal de 
Umuarama, situado na-Rua Doutor Rui Ferraz de Carvalho, n° 4346, Umuarama - PR, 
CEP 87.501-250, do dia 11 de abril de 2022 a ll de maio de 2022, dias corridos no 
horario das OShOOmin &s 1 lh30min.

4.2 Data e Local de Abertura das Propostas: 12 e 13 de 
OShOOmin ks 1 lh30min, no Fundo de Previdencia Municipal de Umuarama, situado 
Rua Doutor Rui Ferraz de Carvalho, n° 4346, Umuarama - PR.

4.3 Data para Publicaoao do Reiatorio de Classificaoao: 16 de maio de 2022 no Diario 
Oficial do Municipio e do Estado do Parana.

5. DA DOCUMENTA^AO PARA HABILITACAO

5.1 Ate a data indicada no item anterior, as entidades interessadas em apresentar 
propostas deverao encaminhar aos membros do Grupo de Trabalho para fins de 
habilitapao a documenta9ao relacionada a seguir:

5.2 Quanto k regularidade jundica:

5.2.1 Ato de constitutive da Entidade Fechada de Previdencia Complementar contendo 
todas as alteragoes realizadas ou o ultimo devidamente consolidado devendo em ambos
os casos estarem registrados na Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar 
-PREVIC. .

5.2.2 Prova de inscripao no CadastroNacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

Avenida Rio Branco, n° 3717 - Centro Cfvico - 87.501-130 - CNPJ 76.247.378/0001/5^/ ^
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5.2.3 Declara9ao de que nao foi considerada inidonea por ato de Administrate Publica 
de qualquer esfera da federa9ao, e que nSo esta sob processo de interven9ao ou liquida9ao 
extrajudicial (Anexo II).

5.3 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1 Prova de regularidade relativa ao FGTS por meio de Certificado de Regularidade 
Fiscal, expedido pela Caixa Economica Federal, ou do documento denominado “Situa9So 
de Regularidade do Empregador”.

5.3.2 Prova de regularidade relativa a Creditos Tribut&rios Federais e Divida Ativa da 
Uniao, por meio da Certidao Negativa de Debitos (CND) relative aos Creditos 
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao, inclusive quanto as contributes sociais, 
expedidas pela Receita Federal.

5.3.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio da Certid&o Negativa 
de debitos em rela9ao a Tributes Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual 
no domicilio ou sede da proponente.

5.3.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio da Certidao Negativa 
de debitos em retiio a Tributos Municipals, expedida pela Prefeitura no domicilio ou 
sede da proponente.

5.3.5 Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Just^a do Trabalho, por 
meio de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho.

5.4 QUANTO A QUALIFICAQAO TECNICA

5.4.1 Ato de registro de entidade junto ao orgao regulador: Superintendencia Nacional de 
Previdencia Complementar - PREVIC.

5.4.2 Declara9ao de condto normal de fimeionamento junto ao CadPrevic.

5.5 QUANTO A PROPOSTA

5.5.1 CARTA DE APRESENTAQAO datada e assinada pelo dirigente da proponente, 
informando a apresenta9ao da documenta9ao e o encaminhamento da proposta.

5.5.2 PROPOSTA TECNICA contendo as informa9oes referentes aos criterios listados 
nos comprobatdrios, tais como, Estatuto, Normativas, Resohtes, Portarias, Manuals, 
entre outros.

/

5.5.2.1 A apresenta9ao da proposta implicara na plena aceita9ao, por parteda^roponente, 
das conduces estabelecidas neste Edital e seus Anexos. //)

/

\

v-
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5.5.2.2 A proponente que nao atender a quaisquer das exigencias referentes ao item 5, 
documentafao para a participate e todos os seus sub itens, tera sua proposta 
desclassificada.

5.5.2.3 Serao desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 
este edital, com a legislate em vigor (Lei Complementar Municipal n° 489/2021 de 12 
de novembro de 2021), que estejam incompletas, que n3o contiverem as informa96es 
suficientes que permitam a correta pontua^ao, conforme o Anexo I deste Edital.

5.5.2.4 Atendidas as demais exigencias deste Edital, a classificato se dard pelo critdrib 
de maior pontua9ao total, sendo declarada vencedora a entidade que obtiver a maior 
pontua9do, considerando o somatdrio de todos os itens do Anexo I deste Edital. Caso 
necessdrio serao solicitados documentos adicionais a fim de esclarecer diivida confirmar 
a veracidade das informa90es prestadas pelas entidades em suas propostas.

5.5.2.5 Ocorrendo empate no somatOrio da pontua9ao, proceder-se-a ao desempate pela 
ordem dos seguintes criterios:

1°) maior pontua9ao no quesito Conduces Econ6micas da Proposta;

2°) maior pontua9ao no quesito Capacita90o T^cnica;

3 ) maior pontua9ao no quesito Plano de Beneficios;

4°) maior pontua9ao no quesito Suporte de Impianta9ao do Plano, Educa9ao 
Previdenciaria e Transparencia.

6. FORMA DE ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Os documentos relacionados no item 5 deverao ser apresentados impresses dentro de 
envelope lacrado, juntamente
no subitem 5.5.1, perante entrega para o Grupo de Trabalho no local e data informados no 
item 4.

6.2 No anverso do envelope devera ser identificada a razao social da entidade, o numero 
do presente Edital de Sele9ao, indicando os 6rgaos responsaveis: Grupo de Trabalho / 
Processo de Sele9ao EPFC.

6.3 Os documentos deverao estar dispostos fisicos, de maneira ordenada e indicados 
conforme o apontado no item 5 deste Edital.

6.4 Os membros do Grupo de Trabalho poderao solicitar a proponentes informa96es e 
esclarecimentos acerca da documenta9ao e da proposta, quando entenderem necess&rio.

6.5 As propostas serao abertas pelo Grupo de Trabalho do Processo de implanta9ao d 
Regime de Previdencia Complementar - RPC / em sessao publica de acordo com iteniA

a Carta de Apresenta9ao impressa, na forma indicadacom
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7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1 Em todas as fases do presente processo de sele^o serao observadas, analogicamente, 
as regras recursais previstas no art. 109 da Lei n° 8.666/93, no que couber.

7.2 0 prazo para interposi9ao de recursos as decisSes do Grupo de Trabalho sera de 05 
(cinco) dias uteis, a contar da intima9ao ou publica9ao da decisao objeto do recurso.

7.2.1 Das decisoes do Grupo de Trabalho podera ser interposto recurso hierarquico ao 
Prefeito Municipal e devera ser apresentado de forma impressa, no prazo do subitem 7.2 
junto ao Grupo de Trabalho, endere9ado para “Fundo de Previddncia Municipal de 
Umuarama”, durante o horario normal de expediente, de segunda-feira; a sexta-feira, das 
8h as llh 30min e das 13h 30min as 17h 30min, com a identifica9ao de assunto 
“Processo de Sele9ao de EFPC”, onde a proponente deverd anexar os documentos.

7.3 Havendo a interposi9ao tempestiva de recurso, as demais proponentes serao intimadas 
para contrarrazoes, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, na forma prevista no item 7.2.1.

7.3.1 Nao serao aceitos recursos ou contrarrazoes apresentados fora do prazo ou enviados 
via e-mail ou por qualquer outro meio alem do previsto no item 7.2.1.

7.3.2 Interposto recurso, o Grupo de Trabalho podera reconsiderar a sua decisao, no prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, ou nesse prazo, encaminha-lo ao Prefeito, acompanhado dos autos 
deste processo seletivo, do relatorio dos fatos objeto do recurso e das razoes da sua 
decisao.

7.3.3 0 recurso, as contrarrazoes, o relatorio e as razoes do Grupo de Trabalho serao 
encaminhados ao Prefeito que, em desafio irrecorrivel, o julgard no prazo de 5 (cinco) 
dias uteis. !

7.4 Os prazos previstos nos subitens 7.3.2 e 7.3.3 poderao ser prorrogados. A criterio do 
Grupo de Trabalho, sempre que for necess&rio para o adequado julgamento de recursos, 
como por exemplo, para a realiza9ao de diligencias. A prorroga9ao devera ser 
devidamente justificada nos autos do processo seletivo.

7.5 Todos os eventuais recursos, as contrarrazoes, as decisoes do Grupo de Trabalho e da 
autoridade e quaisquer outros atos ocorridos apos a abertura das propostas, serao 
comunicados aos interessados sejam proponentes, os canais de comunica9ao entre as 
partes ate o encerramento do processo seletivo.

i

7.6 As entidades interessadas neste processo seletivo, caso entendam por impugnar o 
presente Edital, poderao faze-lo nos prazos do art. 41 da Lei n° 8.666/93.

7.7 Nao serao conhecidas as impugna9oes e os recursos apresentados fora do prazo legal 
ou de firma diversa da prevista no item 7.2.1.

Avenida Rio 7 -Centro Civico - 87.501-130 - CNPJ 76.247.378/0001/56
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8. DA MASSA ATUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

Em atengao a Nota T6cnica apresentamos o contexto da massa dos servidores do 
Municfpio de Umuarama, data base 31 de dezembro de 2021.

mm
IDENTIFICACAO DO ENTE FEDERATIVO UMUARAMA - PR

PQPULACAO 113.416

ALIQUOTA PATRONAL NO RPPS 18%

QUANTIDADE DE SERVIDORES ATIVOS (31/12/2021)

SALARIO MEDIO AVALIACAO ATUARIAL (31/12/2021) 

FOLHA TOTAL AVALIAQAO ATUARIAL (31/12/2021)

1646

R$ 3.724,18

R$ 80.367.863,42
CRESCIMENTO SALARIAL (TAXA DE CRESCIMENTO
ANUAL ACIMA DA INFLAgAO)

QUANTIDADE DE ESTATUTARIOS ACIMA DO TETO

REMUNERAQAO MEDIA DOS ESTATUTARIOS ACIMA 
DO TETO(31/12/2021)

4,52%

9

R$ 7.958,16

QUANTIDADE DE ESTATUTARIOS ABAIXO DO TETO 1637

% QUANTIDADE DE ESTATUTARIOS ABAIXO DO TETO

REMUNERAQAO MEDIA TOTAL DOS ESTATUTARIOS 
ABAIXO DO TETO

99%

R$ 2.550,56

REPOSIQAO JANEIRO 2021 4,52%

ALIQUOTA PATRONAL DEFINIDA NA LEI DO RPC 7,5%

BASE DE CONTRIBUIQAO PATRONAL PARA O RPC
(PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS)

R$ 7.087,22

LEI DE INSTITUIQAO DO RPC LC 489/2021

MIGRAQAO DOS ATUAIS SERVIDORES

Fonte: RH da Prefeitura Municipal de Umuarama e FPMU - Fundo de 
Umuarama. /

'reviflencia Municipal de

Avenida Rio Branco, n° 3717 - Centro Cfvico - 87.501-130 - CNPJ 76.247!
Fone: (44) 3906-1025 - e-mail: fDmu@umuarama.pr.gov.hr
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9. DO GRUPO DE TRABALHO PARA SELE^AO DA EFPC

0 Grupo de Trabalho criado pela Portaria n° 1.425/2021 publicada em 06 de outubro de 
2021 e alterafoes, sera encarregado de participar das diversas etapas do processo de 
implementa9ao do Regime de Previdencia Complementar (RPC), no ambito do 
Municipio de Umuarama, incluindo analisar e julgar as propostas e a qualificafao tecnica 
dos proponentes e selecionar a Entidade Fechada de Previdencia Complementar — EFPC.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 O Grupo de Trabalho do item 9 sera encarregado de julgar as propostas apresentadas 
e elaborar relatorios com a ordem de classifica^ao das propostas.

10.2 As propostas serao analisadas e classificadas conforme a pontua9ao descrita na 
proposta tecnica (Anexo I) de acordo com a capacita9&o tecnica, as conduces 
economicas e o piano de beneficios oferecidos pela proponente.

10.2.1 A capacita9ao tecnica considerara a experiencia da Entidade para qual serao 
analisadas as informa9oes sobre: a rentabilidade acumulada nos ultimos 60 (sessenta) 
meses; o ativo total da Entidade em 31 de dezembro de 2021; o quantitativo de 
participantes da Entidade em 31 de dezembro de 2021. Tambem sera considerada a 
estrutura de Goveman9a; o processo de gestao de riscos e controles intemos e a 
qualifica9ao e experiencia da Diretoria Executiva e da EFPC.

10.2.1.1 A comprova9ao da qualifica9ao e experiencia da Diretoria Executiva deverd 
atraves de um mini curriculo.

10.2.2 As conduces economicas serdo analisadas e classificadas considerando a taxa de 
administra9ao e taxa de carregamento as despesas administrativas por ativo e por 
participante e pagamento de aporte inicial.

10.2.3 Os pianos de beneficios oferecidos serao analisados e classificados conforme o 
suporte para a implanta9ao do Plano Multipatrocinado, considerando: os canais e recursos 
ofertados para implanta9ao do piano; os canais de comunica9ao e atendimento dos 
participantes e pianos de educa9ao previdenciarios. Tambem serao analisados os 
beneficios de risco oferecidos pelo Plano e Politicas de Investimentos.

11. DA HOMOLOGACAO

Apos o resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto, o 
presente Processo Seletivo serd homologado.

12. DISPOSigOES GERAIS

11.1 A participa9ao da Entidade implicara na sua aceita9do integral e irretratave^dos 
termos e conduces do Editals_nSo sendo aceitas alega9oes de seu desconhedmenfo/

A
i
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11.2 Fica designado o foro da cidade de Umuarama para julgamento de eventuais 
questionamentos resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

11.3 Qualquer modifica9ao no Edital exige divulgafao pela mesma forma que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alterapao 
nao afetar a apresenta9ao das propostas.

11.4 As proponentes serao respons&veis pela fidelidade e legitimidade das informa9oes e 
dos documentos apresentados.

11.5 As informa96es e esclarecimentos necessdrios ao perfeito conhecimento do objeto 
Edital poderao ser prestados no local indicado no item 4, ou pelo telefone (44) 3906-1025.

Umuarama 30 Mar9o de /■27

HERMES Pm; L DA SILVA

PrefertcrMunicip^l de Umui

FLyA^EX-T-A
DENISE CONST ANTE S

Presidente do Grupo de Trabalho

Avenida Rio Branco, n° 3717 - Centro Civico - 87.501*130 - CNPJ 76.247.378/0001/56 
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ANEXOI
i" '

MODELO DE PROPOSTA TECNICA
7

DO PROCESSO SELETIVO N.° 01//2022

Ao Griipo de Trabalho do Processo de implanta9ao do 
Previdencia Complementar - RPC / Processo de Selepo EPFC.

Regime de

' !,.

Ref.: Processo Seletivo N° 01/2022

Prezados Senhores,
A ___s_______________ __ _________________ (NOME DA ENTIDADE DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR) domiciliada (a) / estabelecida (a) na cidade de (o't
________ ;___________ ^ no estado de (o)
—_____________ ______» vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do
Plano de Beneficios dos servidores do MUNICIPIO DE UMUARAMA-PR.
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatbrio e seus anexps 
inteirando-nos de todas as condipoes para a elaborapao da presente proposta.

^ a rua

I.’

1. CAPACITACAO TECNICA

1.1 Fator
a) Experiencia da Entidade

(I) Informar a Rentabilidade Acumulada nos ultimos 5 anos da EFPC:

Ano Rentabilidade a.a

2021

2020

2019

2018

2017

Taxa acumulada no periodo % a.a

Avenida Rio Branco, n° 3717 - Centro Clvico -87.501-130 - CNPJ 76.247.378/0001/56 
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Pontua^ao referente a Taxa Acumulada da rentabilidade 
obtida nos ultimos cinco anos

Pontua^ao

Ate 10,00% 10

De 10,01% a 15,00% 20

De 15,01% a 20,00% 30

De 20,01% a 25,00% 40

Acima de 25,01% 50

(II) Ativo Total da EFPC (em milhSes) 31/12/2021:

Ativo (recursos administrativos) Pontua9ao

Ate 100 milhoes de reals 10

De 100 milhoes e um centavo a 500 milhoes de reals 20

De 500 milhoes e um centavo a 2 bilhoes de reais 30

De 02 bilhSes e um centavo a 15 bilhoes de reais 40

Acima de 15 bilhoes e um centavo de reais 50

(III) Quantitative de participantes da EFPC em 31/12/2021:

N° de participantes ativos Pontua^ao

Ate 1.000 5

De 1.001 a 2.500 10

De 2.501 a 5.000 15

De 5.001 a 15.000 20

De 15.001 a 30.000 25

Acima de 30.001 30

// r\Avenida Rio Branco, n° 3717 - Centro Clvico - 87.501-130 - CNPJ 76.247.378/0001/56 
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1.2 Fator

b) Governan^a

A Pontua^o

Informar a existencia de outras instancias de Govemanfa, de carater 
consultivo ou deliberative e nao obrigatorio autorizados pela Resolute 
CNPC 35/2019. (Comprovar pelo instrumento da instituifao e ou formafao). 
Se comprovar pontua 02 pontos, se nao comprovar nao pontua.

2

B Pontuacao

Informar a existencia de auditoria interna instituida pelo conselho 
deliberative para avaliar de maneira independente os controles internes da 
EFPC. Comprovar a existencia pelo instrumento de instituifSo. Se comprovar 
pontua 02 pontos, se nao comprovar nao pontua.

2

(I) Apresente a qualifica^o e experiencia da Diretoria Executiva:

Membros da 
Diretoria 
Executiva 

(Nome)

Tempo de Experiencia em 
Previdencia 

Complementar
Cargo/ Fun^ao Forma^ao

Academica
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A) EXPERIENCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Anos de atua?2o em Previdencia Complementar (comprovar 
com mini curriculo e ou documentos oficiais)

Pontua^So

Membro 1

Membro 2

Membro 3

Membro 4

Membro 5

Membro 6

M6dia de anos No compute geral ser6 considerada a pontua93o m6dia dos 
membros

Anos de experiencia comprovada (individual para cada membro e mldia) Pontuaf&o

0 a 5 anos 5

S anos 1 diaa 10 anos 10

10anose 1 diaa 15 anos 15

15 anos 1 dia a20 anos 20

Acima de 20 anos e 1 dia 25

B) INFORMAR OS ANOS DE EXPERIENCIA DA EFPC:

B) EXPERIENCIA DA EFPC

Anos de experiencia comprovada PontuafSo

0 a 5 anos 5
• //__

/
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5 anos 1 dia a 10 anos 10

10 anos e 1 dia a 15 anos 15

15 anos 1 dia a 20 anos 20

Acima de 20 anos e 1 dia 25

2. CONDICOES ECONOMICAS DA PROPOSTA

(I) Informar a forma de custeio para a administrate do piano por meio de taxas de administrate 
e de carregamento, cobradas dos participantes sobre as contribuifoes e/ou saldo de conta. Os 
valores apresentados nesta proposta devem ser expresses em percentual ao ano, com duas casas 
decimais.

a) Taxa de carregamento Pontuato

De 7,01% a 9% 0

De 5,01% a 7% 5

De 3,01% a 5% 10

De 1,01% a 3% 15

De 0,5% a 1,00% 20

De 0,00% a 0,49% 25

b) Taxa de administrato Pontuato

De 0,81% a 1% 0

De 0,61% a 0,80% 5

De 0,41% a 0,60% 10
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De 0,21% a 0,40% 15

De 0,00% a 0,20% 20

TAXA DE 
CARREGAMENTO

TAXA DE 
ADMINISTRACAO

a) Informal percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2010 em 
rela9So ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021:

c) Despesas Administrativas/Ativo Pontuafflo

Acima de 1,5% 0

De 1% a 1,49% 5

De 0,50% a 0,99% 10

De 0,20% a 0,49% 15

Menor que 0,19% 20

b) Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relate ao 
niimero participante/assistidos em 31/12/2021:_____________

d) Despesas Administrativas/Participante Pontua^SD

Acima de R$ 2.500 0

De 2.000 a 2.499 5

De 1.500 a 1.999 10

De 1.000 a 1.499 15

Menor que 1.000
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c) Informar o percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em 
relate as receitas administrativas acumuladas em 2021:

e) Despesas Administrativas/Receita Pontua^ao

Acima de 1,00% 0

De 0,99% a 0,70% 5

De 0,69% a 0,50% 10

Abaixo de 0,49% 15

d) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a titulo de 
antecipa^So de contributes futuras pelo Patrocinador:__________________

0 Necessidade Pontua^ao

Sim 0

NSo 5

(II) Informar o valor das despesas administrativas por ativo e por participante:

Classe de 
Investidor

Despesa
Administrativa/ Ativo

Despesa Administrativa/ 
Participante

2021

3. PLANO DE BENEFICIOS

3.1 Fator

a) Suporte para a Implanta^ao do Plano
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W Informar os canais e recursos ofertadds para a implantadao do piano e para o atingimento do 
publico-alvo. Listar os canais de comunicafSo e atendimento dos participantes:

A) QUANTIDADE DE RECURSOS OFERTADOS PARA 
IMPLANTACAO DO PLANO (IDENTIDADE VISUAL, 
PLATAFORMA DIGITAL, MATERIAL IMPRESSO, 
TREINAMENTOS PALESTRAS, CANAL DE SUPORTE, EQUIPE 
DEDICADA ETC.

PONTUACAO

Nenhum 0

De 1 a 5 5

Acima de 5 10

a) NUMERO DE CANAIS DE COMUNICA^AO E 
ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES

PONTUACAO

Nenhum 0

De 1 a 2 5

Acima de 2 10

(II) Plano de Educa9§o Previdenciaria: Listar os canais e recursos a serem utilizados para a 
execufao desse piano. Listar as afoes de educate financeira e previdenciaria, os canais e afdes 
em curso na EFPC;

U P H
a)PLANO DE EDUCA^AO PREVIDENCIARIA pontuacAo
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N5o continues (ex: cartilhas, cursos e palestras esporddicas) 5

Com dura^o continuada (ex: consultorias ou ciclos programados 
de educa^So)

10

3.2 Fator

b) Beneficios de Risco

(I) Informar os beneficios de Risco oferecidos pelo Plano;

a) Quantidade de beneficios de risco oferecidos ao participante:

NUMERO DE BENEFICIOS DE RISCO (NAO PROGRAMADO) PONTUACAO

Nenhum beneflcio 0

De 1 a 2 beneficios 5

Mais de 2 beneficios 10

4. INFORMACOES COMPLEMENT ARES

(I) Informar a Politica de Investimentos, a existencia de perfis de investimento, a existencia de 
contratos de gestao com gestores intemos e extemos; se a gestao dos investimentos 6 terceirizada. 
Caso a gestao de investimentos seja terceirizada, hd relatdrio circunstanciado dos gastos, 
acompanhamento da qualidade com metas ou descumprimento de cldusulas contratuais, e 
avaliafao dos custos diretos e indiretos dos servi9os terceirizados.

(II) Informar se a EFPC possui auditoria interna, ouvidoria, canal de denuncias, manual de 
goveman9a corporativa, selo de autorregula9ao.

(Ill) Informar se possui Manual de Conduta e Etica e as praticas para a Mitiga9ao de Conflitos de 
Interesse.
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(IV) Informar se a EFPC divulga os valores gastos com servifos de terceiros: administradores de 
carteira, assessoria juridica, atu&rios, auditoria independente, consultorias, contadores e outros 
considerados relevantes.

(V) Informar se a EFPC divulga a remunera^o dos conselheiros, dirigentes e administradores 
consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salaries.
DADOS DA PROPONENTE:

NOME:___________________________________________________________

RAZAO SOCIAL:__________________________________________________

. CNPJ N°:

ENDERE£0 COMPLETO:

TELEFONES:__________

E-MAIL:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Local e data / /2022.

Assinatura do representante legal:

Nome:________________ _____

Cargo:______________________
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(IV) Informar se a EFPC divulga os valores gastos com serv^os de terceiros: administradores de 
carteira, assessoria juridica, atuarios, auditoria independente, consultorias, contadores e outros 
considerados relevantes.

(V) Informar se a EFPC divulga a remunerate dos conselheiros, dirigentes e administradores 
consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salaries.
DADOS DA PROPONENTE:

NOME:__________

RAZAO SOCIAL:

: . CNPJ N°:______________

ENDEREgO COMPLETO:

TELEFONES:__________

E-MAIL:

VALID ADE DA PROPOSTA:

Local e data / /2022.

Assinatura do representante legal: 

Nome:

Cargo:,
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ANEXO - II

DECLARACAO

Declare para os devidos fins de direito instaurado pelo Municfpio de 

inexisteheia de fatores impeditivos supervenientes, bem como que nao se 

encontra impedida ou suspensa, mesmo que temporariamente, nem foi declarada iniddnea 

para contratar com o Poder Publico ou participar de licita9oes, nos ultimos 03 (tres) anos e 

que nSo se encontra sob interven^ao, falencia dissoluijao ou liquida5ao.

' Umuarama, a

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de 2022

Assinatura e Identificafao do Responsavel Legal e da Entidade
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