ATA N ° 03/2021
Aos três (03) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um (2021), na sala de
reuniôes da CENLIC, realizou-se reunião com os servidores que compôem a Comissão
Especial de Seleçåo para fins de escolha de entidade fechada de previdência
complementar, sem fins lucrativos, com a finalidade disposta no § 15 do art. 40 da
Constituição Federal, que administrará o Regime de Previdência Complementar
Municipal, instituída pela Portaria n o 158.575. A reunião iniciou tratando do
procedimento da sessâo: a totalidade dos presentes definiu que a documentação de
habilitação e a proposta dos licitantes serâo entregues de forma conjunta, isto é, em um
mesmo envelope, para fins de atendimento aos critérios do chamamento público e ao
prazo para conclusâo do procedimento. Ainda, foi solicitada a presença de servidores da

administraçâo indireta, visando a correção e a celeridade do procedimento, a fim de que
a análise da documentaçâo apresentada pelas empresas seja concluída no mesmo dia da
abertura da sessåo. O representante da CENLIC, Leonardo Correa, explicou que, no
âmbito do Poder Executivo, o pedido de compra inicial possuirá valor zerado, pois,
mostrou-se inviável estimar a quantidade de nomeações de servidores no período. Ainda
sobre o tema, esclareceu-se quais taxas estarão a cargo do Município e quais serão de
responsabilidade da entidade contratada. Foi esclarecida a redação dos tópicos 4.2.A e
4.4 do edital. Finalizada essa etapa, passou-se à atribuição da pontuação relativa a cada
quesito exigido e, posteriormente, procedeu-se à distribuição de cada valor de item nos
respectivos subitens, determinando-se a pontuação máxima que a entidade interessada
poderá obter. Por fim, ficou definido que, após a elaboração do edital pela CENLIC,
este será encaminhado aos presentes para ciência e eventuais apontamentos a serem
realizados em reuniâo cuja data será posteriormente divulgada. Sem mais, assinam a ata
os presentes.
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