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Ata de abertura de propostas e habilitação jurídica 
Processo de Seleção Pública nº 01/22 
Processo administrativo nº 13077/21 

 
 
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 h, na sala de 

reuniões do Itupeva Previdência, sito a Rua Juliana de Oliveira Borges, 79 – Santa Júlia, 

reuniram-se os membros do grupo de trabalho para seleção da entidade fechada de 

previdência complementar (EFPC), devidamente instituído pela portaria nº 8.339/22, 

devidamente alterada pela portaria nº 8.354/22, sras. Sandra Renata Marchi, Juliane 

Bonamigo, Sílvia Renata Romera, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, sr. Percy José 

Cleve Küster, restando ausente Sr. José Marcos Araújo Souto, por motivo de fruição de 

férias. Procedeu-se então à abertura dos envelopes, para análise da documentação de 

credenciamento das participantes. Concluída a análise documental, verificou-se que a 

empresa Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP-

PREVCOM apresentou a certidão de regularidade junto ao FGTS vencida. Após consulta e 

com a devida orientação da equipe de licitações da Prefeitura, procedeu-se à pesquisa e 

emissão de nova certidão, dentro da validade, que foi acostada aos autos. Toda as 

participantes foram consideradas documentalmente habilitadas. A sessão foi então 

suspensa, sendo programada a data de 11 de agosto de 2022, para a análise das 

propostas técnicas. Nada mais havendo a acrescentar e para constar, ______________ 

Sandra Renata Marchi, secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a 

presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes desta.  

 
 
 

SANDRA RENATA MARCHI 
Membro 

 
 
 

SILVIA RENATA ROMERA 
Membro 

 
 
 

PALOMA GRAZIELI DE MORAES 
RODRIGUES  

Membro 

 
 
 

PERCY JOSÉ CLEVE KÜSTER 
Membro 

 
 
 

JULIANE BONAMIGO 
Membro 
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Ata de abertura de seção para análise das propostas técnicas 

Processo de Seleção Pública nº 01/22 
Processo administrativo nº 13077/21 

 
 
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 h, na sala de 

reuniões do Itupeva Previdência, sito a Rua Juliana de Oliveira Borges, 79 – Santa Júlia, 

reuniram-se os membros do grupo de trabalho para seleção da entidade fechada de 

previdência complementar (EFPC), devidamente instituído pela portaria nº 8.339/22, 

devidamente alterada pela portaria nº 8.354/22, sras. Sandra Renata Marchi, Juliane 

Bonamigo, Sílvia Renata Romera, Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues, sr. Percy José 

Cleve Küster, restando ausente Sr. José Marcos Araújo Souto, por motivo de fruição de 

férias. Procedeu-se então à análise das propostas técnicas apresentadas pelas 

participantes, em conformidade com o anexo I do edital. Os presentes contaram com o 

auxílio remoto do consultor especializado da empresa ABC PREV, contratada pela 

Administração, para instituição e seleção da entidade fechada de previdência 

complementar, sr. Edvaldo Fernandes da Silva. Todos os dados foram tabulados e 

posteriormente encaminhados para conferência por parte do consultor, aguardando-se sua 

devolutiva para conclusão do processo e divulgação dos resultados, declarando-se então 

a seção então encerrada. Nada mais havendo a acrescentar e para constar, 

______________ Sandra Renata Marchi, secretariei a presente reunião, razão pela qual 

lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 

participantes desta.  

 
 
 

SANDRA RENATA MARCHI 
Membro 

 
 
 

SILVIA RENATA ROMERA 
Membro 

 
 
 

PALOMA GRAZIELI DE MORAES 
RODRIGUES  

Membro 

 
 
 

PERCY JOSÉ CLEVE KÜSTER 
Membro 

 
 
 

JULIANE BONAMIGO 
Membro 
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Ata de abertura de julgamento - propostas técnicas 
Processo de Seleção Pública nº 01/22 
Processo administrativo nº 13077/21 

 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, os membros do 

grupo de trabalho para seleção da entidade fechada de previdência complementar, 

devidamente instituído pela portaria nº 8.339/22, devidamente alterada pela portaria nº 

8.354/22, sras. Sandra Renata Marchi, Juliane Bonamigo, Sílvia Renata Romera, Paloma 

Grazieli de Moraes Rodrigues, sr. Percy José Cleve Küster, restando ausente Sr. José 

Marcos Araújo Souto, por motivo de fruição de férias, após procederem a análise, 

tabulação e diligências para documentação complementar, informam a classificação final 

das participantes no certame, conforme segue: 1ª colocada, com o montante de 131 (cento 

e trinta e um) pontos - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação 

Nacional de Saúde – CAPESESP; 2ª colocada, com o montante de 105 (cento e cinco) 

pontos - Mutuoprev – Entidade de Previdência Complementar; 3ª colocada, com um total 

de 103 (cento e três pontos) Fundação Viva de Previdência; 4ª colocada, com um total de 

92 (noventa e dois) pontos – BB Previdência – Fundo de Pensão Bando do Brasil e 5ª 

colocada, com um total de 63 (sessenta e três) pontos - Fundação de Previdência 

Complementar do Estado de São Paulo – SP-PREVCOM. Ante ao resultado obtido, 

contando com a análise via remota do consultor especializado da empresa ABC PREV, 

contratada pela Administração, sr. Edvaldo Fernandes da Silva, os membros do grupo de 

trabalho declaram a empresa CAPESESP vencedora do certame, abrindo prazo recursal 

para as demais concorrentes, em conformidade com o cronograma estabelecido. Nada 

mais havendo a acrescentar e para constar, ______________ Sandra Renata Marchi, 

secretariei a presente reunião, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após 

lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes desta.  

 
 
 

SANDRA RENATA MARCHI 
Membro 

 
 
 

SILVIA RENATA ROMERA 
Membro 

 
 
 
 

PALOMA GRAZIELI DE MORAES 
RODRIGUES  

Membro 

 
 
 
 

PERCY JOSÉ CLEVE KÜSTER 
Membro 
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JULIANE BONAMIGO 
Membro 

 

 


