
Aos 20 de maio de 2022, na sede da prefeitura municipal de Águia 
Branca – Estado do Espírito Santo, reuniram-se os membros da 
COMISSÃO ESPECIAL PARA COORDENAR PROCESSO DE SELEÇÃO 
PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, criada pela Portaria Municipal nº 
19.191, de 20 de abril de 2022, publicada no DOM em 22/04/2022, 
página 20, para apuração e procedimentos do processo em 
referência. 
 
Do processo seletivo 05 (cinco) entidades enviaram suas 
propostas com documentações via e-mail institucional, sendo 
elas: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO – PREVES, em data de 06 de maio de 2022; 
FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS 
EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO 
INPE E DO INPA, em data de 11/05/2022; SERPROS – FUNDO 
MULTIPATROCINADO, em data de 13/05/2022; MONGERAL 
AEGON FUNDO DE PENSÃO, em data de 13/05/2022; e 
FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROCEEE, 
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
MULTIPATROCINADA, também denominada como Fundação 
Família Previdência. 
 
Considerando que o item 5 do edital foi regularmente cumprido 
por todas as entidades que enviaram suas propostas, todas 
restaram habilitadas na primeira fase  do certame, conforme item 
7.1.1; 
 
Passando então para a segunda fase de julgamento e classificação 
das propostas, a partir de análise das propostas técnicas 
encaminhadas por cada uma das entidades, conforme item 7.1.3 
do edital e seu anexos, decidiu-se, por unanimidade os membros 
da comissão especial julgadora, sob o prisma de uma análise 
qualitativa e quantitativa, assim decidiu a comissão: 
 



1. Por não cumprir o descrito no item 1.2. Governança - 1.2.1. 
Informar a Estrutura de Governança (Comitês, Conselhos e 
Controle Interno) – Existência - ser fiscalizado por Tribunal de 
Contas ou pelo Ministério Público, uma vez considerado essencial 
pela comissão especial tal fiscalização, por se tratar de controle 
externo de toda administração pública, sendo o Tribunal de 
Contas o mais importante Órgão de controle externo, atuando 
com relevante independência, o que lhe confere significativa 
isenção para apreciar as contas dos responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos, foram consideradas reprovadas de início 
as entidades: SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO, em data 
de 13/05/2022; MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO, em data 
de 13/05/2022; e FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL – 
ELETROCEEE, ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR MULTIPATROCINADA . 
 
1.2. A entidade FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, 
DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, e a entidade SERPROS – 
FUNDO MULTIPATROCINADO, por sua vez, apesar de também 
devidamente habilitada, não cumpriu os requisitos descritos no 
item 1.2 Governança - 1.2.1 Informar a Estrutura de Governança 
(Comitês, Conselhos e Controle Interno) - Comitê de Planos, 
assim como o item 2.2 Selo de autorregulação, por não possuir 
tais requisitos. 
 
Por sua vez, a única das empresas habilitadas a cumprir 
estritamente todos os itens do presente edital foi a entidade 
Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito 
Santo – PREVES, sendo assim considerada preliminarmente pela 
comissão competente como a classificada em primeiro lugar e 
vencedora do certame. 
 
Águia Branca/ES, 20 de maio de maio de 2022. 
JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA 



PRESIDENTE DA COMISÃO 
 
 


