
EDITAL Nº 26, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 26, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

Comunicamos a RETIFICAÇÃO do EDITAL Nº 26, DE 14 DE

OUTUBRO DE 2021, referente a Seleção de Entidade Fechada de

Previdência Complementar – EFPC para administração de plano de

benefícios previdenciários complementares em favor dos servidores

públicos do Município de Santo Cristo, conforme disposições prescritas no

Edital nº 26/2021, conforme segue:

1. Fica retificado o período para recebimento das propostas técnicas,

passando o item 4 a constar com a seguinte redação:

4. DO PRAZO E DO LOCAL DE RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS TÉCNICAS

O recebimento dos documentos e das Propostas Técnicas se

dará a partir do dia 27 de outubro de 2021 até o dia 5 de novembro

de 2021, na sede administrativa do Município, localizada na rua 25

de Julho, 133, Centro, nesta cidade, durante o horário de expediente,

que ocorre das 08h às 11:30h e das 13:30h às 17h.

2. Fica suprimida a redação do item 6.3, passando o item 6 a constar

com a seguinte redação:

6. DA PROPOSTA TÉCNICA

6.1 A Proposta Técnica deverá ser apresentada no prazo do

item 4, datada e assinada pelo dirigente da proponente, isenta de

emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas, contendo as

informações solicitadas conforme o ANEXO I deste Edital e, sempre

que possível, indicar o local onde as informações estão publicadas e

poderão ser acessadas.



6.2 Além da Proposta Técnica, nos termos do item 6.1, a

proponente deverá apresentar declaração, datada e assinada por

seu dirigente, informando qual o percentual mínimo de contribuição

do plano de benefícios a ser oferecido ao Município, sendo que um

percentual mínimo de contribuição superior a 6% (seis por cento)

será motivo de desclassificação da entidade, em função do disposto

no art. 15 da Lei Municipal nº 4.368, de 28 de setembro de 2021.

6.3 A apresentação da Proposta Técnica implicará na plena

aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas

neste Edital e seus Anexos.

6.4 Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que forem

apresentadas em desconformidade com este Edital e/ou que estejam

incompletas, assim compreendidas as que não contiverem as

informações suficientes que permitam a correta pontuação e,

consequentemente, a aferição da qualificação técnica e da

economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão do plano de

benefícios de caráter previdenciário, conforme consta no ANEXO I,

e/ou conflitantes com as normas deste instrumento ou ainda com a

legislação em vigor.

6.5 Acaso todas as Propostas Técnicas forem

desclassificadas a Administração poderá fixar prazo de 3 (três) dias

úteis para apresentação de outras Propostas Técnicas escoimadas

das causas que as desclassificaram.

3. Fica retificado o item 8.1.4, passando a constar com a seguinte

redação:

8.1.4 A declaração solicitada no item 6.2 deste Edital.



As demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital

permanecem inalteradas.

O Edital retificado encontra-se disponível para consulta e download

no site www.santocristo.rs.gov.br do Município de Santo Cristo.

Santo Cristo, 66º Ano da Emancipação, 15 de outubro de 2021.

Adair Philippsen,

Prefeito.

http://www.santocristo.rs.gov.br

