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Ref.: EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N. 001/2022 

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2022. 

 

À 

Comissão responsável pela Seleção Pública de Entidade Fechada de Previdência 

Complementar - Município de Belo Horizonte-MG 

 

 

Prezados Senhores: 

 
 
Em resposta ao Ofício Nº 19/2022, de 07/07/2022, a Fundação Eletrobrás de 

Seguridade Social – ELETROS, neste ato, representada por seu representante legal, 

PEDRO PAULO DA CUNHA, portador da carteira de identidade no 055941/O-5, 

expedida pelo CRC/RJ em 04/11/2005, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas, sob o 

n° 813.693.957-87, através da presente, vem apresentar à apreciação de V. Sªs, os 

esclarecimentos solicitados: 

 

Esclarecimento Nº 1: 

- Na hipótese deste Município firmar convênio de adesão com esta EFPC, qual seria o 

prazo (mínimo e máximo) para estabelecimento de estrutura física de atendimento 

presencial, após aprovação do convênio pela PREVIC? Em quanto tempo a estrutura 

de atendimento presencial estará em funcionamento? 

Resposta da Eletros: 

Estimamos um prazo de 15 a 20 dias após a aprovação do Convênio e autorização de 

funcionamento do Plano de Benefícios pela Previc. Isso será possível uma vez que 

todas as providências operacionais serão iniciadas pela Eletros imediatamente após a 

publicação do resultado/decisão do Processo de Seleção no Diário Oficial do Município. 

 

Esclarecimento Nº 2: 

- Descrever a estrutura pretendida (espaço físico/equipe) e como isso será viabilizado? 

Resposta da Eletros: 

✓ Ambiente moderno, confortável e agradável com capacidade para atendimento 

e reuniões de trabalho; 

✓ Recepção; 

✓ Escritório privativo e permanente com a sala ocupando uma área mínima de 

16m2, equipado desde os móveis ao WI-FI de alta velocidade; 

✓ Sala de reunião para atendimento, individual ou de grupos de participantes, 

bem como para reuniões com o Patrocinador (Prefeitura); 

D4Sign 6060e831-e87e-4ed2-83ab-59976e6c3856 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

CARTA-PR-102/22 
DATA: 08/07/2022 

 

 

Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros 

Rua Uruguaiana, 174 - 5º, 6º e 7º andar 

Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 20050-092 

Tel: (21) 2179 - 4700 - www.eletros.com.br 

✓ Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais; 

✓ Equipe de atendimento treinada, dedicada e formada por no mínimo 2 

empregados da Fundação residentes em Belo Horizonte; 

✓ Nos primeiros 6 meses da implantação do Plano, além da equipe residente 

lotada no escritório em Belo Horizonte, a Eletros deslocará uma equipe de 

implantação do projeto para visitar locais de trabalho dos servidores e realizar 

ações para promoção da adesão ao Plano de Benefícios CD Belo Horizonte 

(nome sugerido). 

A Eletros mapeou opções de escritórios na região Centro-Sul  de Belo Horizonte e 2 

(dois) endereços se apresentam como excelentes opções e prontos para locação 

imediata. Os endereços ficam a aproximadamente 13 a 25 minutos a pé da Prefeitura 

de BH. 

Em anexo, enviamos fotos com Layout do projeto básico da estrutura física.   

 

Esclarecimento Nº 1: 

- A criação e manutenção da estrutura física implicarão em custo adicional para o 

Município? 

Resposta da Eletros: 

Não. Todos os custos relacionados a estrutura física descrita estão suportados pela 

Taxa de Carregamento ofertada para o Plano. 

 

Atenciosamente, 

 

Pedro Paulo da Cunha  

Presidente 
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Anexo (Fotos) 
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