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Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da

CENLIC, reuniram-se os membros abaixo nominados da Comissão Especial de Seleção para

fins de Escolha de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC para o Município

de Caxias do Sul, instituída por intermédio da Portaria nº 158.575, a fim de dar continuidade à

Sessão Pública de Recebimento e Abertura do Envelope de Documentação e Proposta referente

ao  chamamento  público  nº  325-2021.  Na  oportunidade,  os  membros  tiveram  acesso  à

manifestação exarada pela Secretaria Municipal de Gestão e Finanças - SMGF, de fl. 2.380, em

resposta à solicitação encaminhada pela Comissão por intermédio do Memorando de fl. 2.379,

no qual solicitava a análise técnica dos critérios constantes no Item 1, do Anexo II, do Edital de

Chamamento  Público,  referente  às  propostas  apresentadas,  solicitação  a  qual  obteve  como

resposta,  formulada  pela  SMGF,  que,  em  suma,  as  informações  são  de  caráter

financeiro/previdenciário  e,  por  se  tratarem  de  informações  que  integram  relatórios  à

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, dispensam a realização de

análises técnicas adicionais. Considerando a ausência de oposição pela Secretaria especializada

aos dados informados e à pontuação atribuída pela Comissão, deliberou-se pelo julgamento e

classificação das propostas apresentadas pelas entidades participantes em ordem decrescente,

lavrando-se ainda Termo de Julgamento e Classificação do Certame, o qual será publicado no

Diário Oficial do Município de Caxias do Sul, momento no qual terá início a abertura do prazo

para  interposição  de  eventuais  recursos.  Por  fim,  consigna-se  a  participação  da  servidora

Rosangela Palmira Dalla Vechia na sessão, em substituição à ausência justificada da integrante

do SINDISERV, Karina Luiza dos Santos de Paula. Sem mais, assinam a ata os presentes.
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