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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC  
Nº 01/2022–MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 
 
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os 
membros do Grupo de trabalho de implementação do regime de Previdência 
complementar do MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, designados pela portaria n. 
549/2022 senhores Diego Sebem Wordell, Carlos Roberto Vezaro, Elizangela 
Righes, Flavio Zilio e Anna Christina Ribeiro. Ausentes as entidades participantes 
do certame. Considerando que a entidade BB Previdência Fundo de Pensão Banco do 
Brasil (CNPJ 00.544.659/0001-09) sagrou-se vencedora no julgamento acerca das 
propostas técnicas, bem como não foi apresentado qualquer recurso quanto ao 
julgamento ocorrido no dia 12 de agosto de 2022, a presente sessão tem por objetivo 
a abertura do envelope de habilitação desta entidade, entregue digitalmente através 
dos e-mails institucionais prefeitura@curitibanos.sc.gov.br e 
angelita@curitibanos.sc.gov.br. Com efeito, procedeu-se à análise dos documentos da 
entidade BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil (CNPJ 00.544.659/0001-
09), sendo constatado o cumprimento de todos os requisitos de habilitação, conforme 
documentos apresentados, os quais constam no site do Município de Curitibanos. Os 
envelopes das demais entidades permanecem em guarda da Comissão para que, se 
necessário, proceda-se sua abertura. Ante o exposto, delibera a Comissão: 1. Declarar 
a entidade BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil (CNPJ 00.544.659/0001-
09), como habilitada e vencedora do presente processo de seleção de entidade 
fechada de previdência complementar. 2. Promova-se a publicação para todos os fins, 
especialmente o de intimação das entidades participantes e interessadas, conforme 
disposições expressas nos itens 5.10 e 7.2 do edital. Atingido o objetivo desta sessão, 
encerrou-se o ato.  
 

Curitibanos, 18 de agosto de 2022. 
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