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Município de Taió/SC
ANEXO IV
CARTA DE APRESENTAÇÃO
BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil, Entidade Fechada de
Previdência Complementar, classificada como multipatrocinada, estabelecida no
Setor de Autarquias Norte - SAUN Quadra 5, Bloco B, Ed. Banco do Brasil (Torre
Central), 2º Andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.040-912, inscrita no CNPJ sob nº
00.544.659/0001-09, neste ato representada por sua Dirigente Cristina Yue
Yamanari, nacionalidade Brasileira, estado civil solteira, profissão Bancária, CPF nº
297.289.368-93, Cédula de Identidade nº 36815236-4 órgão expedidor SSP-SP,
residente e domiciliada na SCES, trecho 4, lote 5, Brisas do Lago, Cidade: Brasília
Estado: DF, protocola CARTA DE APRESENTAÇÃO, para participação no, EDITAL
N. 01/2022 PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR de Taió, interessada em celebrar Convênio de Adesão com o
Município de TAIÓ, para oferecer Plano de Benefícios previdenciários, na
modalidade de contribuição definida, aos servidores públicos ocupantes de cargo
efetivo, do Poder Executivo, das autarquias e fundações, e do Poder Legislativo.
A Entidade declara, sob as penas da Lei, que:
(x) anexa a esta Carta de Apresentação Proposta Técnica os devidos documentos,
nos termos definidos pelo Edital;
(x) está ciente e aceita todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;
(x) aceita prestar ao Município, os serviços que integram o objeto do Edital;
(x) que não fora declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas, nem está sob intervenção, sem atividades, em liquidação
ou encerrada;
(x) que toda e qualquer documentação digitalizada e enviada para compor o
Processo de Seleção, é idêntica à documentação original contida em seus acervos
ou banco de dados de entidades oficiais;
(x) se compromete a envidar esforços técnicos para compatibilizar os sistemas
informatizados a serem utilizados pelo Município e a Entidade Proponente;
(x) o Plano de Benefícios oferecido é compatível com a Lei Complementar municipal
indicada no item 1.1 do Edital;
(x) que não possui em seu Quadro de Dirigentes, servidor público (efetivo ou
temporário), empregado ou ocupante de cargo comissionado que tenha vínculo
funcional com o Poder Executivo, autarquias e fundações ou com o Poder Legislativo
do Município de Taió.
A Entidade declara que a entrega dos documentos, na forma do item 6.9 do Edital,
se dá por meio de: ( x ) Impressos ( x ) Pen-drive ( ) on-line (link)
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(x) está ciente de que cabe ao Município celebrar o Convênio de Adesão com a
Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) que vier a ser selecionada
como vencedora, no presente processo.
DADOS DA PROPONENTE:
NOME: BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil
RAZÃO SOCIAL: BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil
CNPJ Nº: 00.544.659/0001-09
ENDEREÇO COMPLETO: Setor de Autarquias Norte - SAUN Quadra 5, Bloco B, Ed.
Banco do Brasil (Torre Central), 2º Andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.040-912.
TELEFONES: 61-99216-3955
E-MAIL: negocios@bbprevidencia.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa dias), a contar da data a seguir.

Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022.

Cristina Yue Yamanari
Diretora de Operações e de Relacionamento com Clientes
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 22/02/2022 às 18:23:33 (GMT -3:00)

6.4.1.1. Taió - Carta de Apresentação
ID única do documento: #d14c453c-e981-4c46-a7b9-23fa80963b78
Hash do documento original (SHA256): f83cb89486155af247f6ab7616b8a6953feb5407fe4054706a23ba5440d0ce7f
Este Log é exclusivo ao documento número #d14c453c-e981-4c46-a7b9-23fa80963b78 e deve ser considerado parte do mesmo, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)
Cristina Yue Yamanari (Diretora de Operações e de Relacionamento com Clientes)
Assinou em 22/02/2022 às 20:38:14 (GMT -3:00)

Juliana de Sousa Cardozo Parente (Gerente de Novos Negócios e Projetos)
Assinou em 22/02/2022 às 18:23:57 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento

22/02/2022 às 18:23:31
(GMT -3:00)

Janaina Messias Januário dos Santos solicitou as assinaturas.

22/02/2022 às 18:23:57
(GMT -3:00)

Juliana de Sousa Cardozo Parente (CPF 005.262.571-05; E-mail
julianacardozo@bbprevidencia.com.br; IP 187.71.132.174), assinou.
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

22/02/2022 às 20:38:14
(GMT -3:00)

Cristina Yue Yamanari (CPF 297.289.368-93; E-mail
cristina.yue@bbprevidencia.com.br; IP 189.6.20.12), assinou.
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Data e hora

Evento

22/02/2022 às 20:38:14
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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