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MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
SECRETARIA DA GESTÃO E GOVERNO

SECÇÃO DAS LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS
                        

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE  EFPC Nº 01/2021

Processo: 65/2021

Objeto:  SELEÇÃO  DE  ENTIDADE  FECHADA  DE  PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR INTERESSADA EM ADMINISTRAR PLANO DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS  DOS  SERVIDORES  DE  CARGO  EFETIVO  DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E DO PODER
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ROLADOR RS.

PREÂMBULO

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2022, às 09h00 horas reuniram-se na Câmara
Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº. 633, a Comissão especial de estudos
para Implantação do Regime de Previdência Complementar através de seu presidente Sr.
PAULO LOURENÇO SCHMITZ DE MORAES e membro LAURA PETRI nomeados pela
Portaria 7.075 de 25 de março de 2021 e o Sr. ODELMAR FENNER nomeado pela Portaria
nº 7.566, de 19 de maio de 2022, para análise da documentação enviada pela empresa
FUNDAÇÃO  CEEE  DE  SEGURIDADE  SOCIAL  –  ELETROCEEE,  CNPJ:
90.884.412/0001-24, através dos correios.

Conforme demonstrado no processo a documentação da empresa chegou em tempo hábil
definido no edital, porém não foi distribuída em tempo para processamento da comissão.

Em  acordo  ao  parecer  jurídico  de  fls.  109/111  a  empresa  interessada  entregou  a
documentação em tempo hábil e tem direito a continuidade do certame.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame da documentação de participação da empresa.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
Na análise da documentação verificou-se que o contrato social da empresa foi apresentado
em forma impressa, trazendo em seu conteúdo mensagem que diz que sua autenticidade
pode ser verificada no site www.cenad.org.br/autenticidade, ou ser convertido em papel por
meio  de  autenticação  no  tabelionato  de  notas,  sendo  que  não  está  autenticado  no
tabelionato e não foi disponibilizada mídia com o arquivo digital para conferência no referido
site.
Ainda verificou-se que alguns documentos já estão vencidos, em decorrência do tempo em
que o processo corre,  porém estavam com datas válidas se considerados a data inicial
marcada para abertura da sessão, para os referidos documentos foram emitidas novas vias
e juntadas juntamente com as apresentadas aos autos do processo. Em relação a negativa
estadual de momento não foi possível emitir uma nova certidão,  sendo informado no site
que a certidão solicitada esta em processamento.

Na análise da proposta, verificou-se que a mesma foi assinada digitalmente, sendo que em
seu  conteúdo  traz  a  seguinte  mensagem:  para  conferir  a  validade  acesse
https://validador.clicksing.com e  utilize  a  senha  gerada  pelos  signatários  ou  envie  este
arquivo  em  PDF,  porém  nenhuma  das  formas  foi  disponibilizada  para
conferência/autenticidade da assinatura, sendo DESCLASSIFICADA.

DA ABERTURA DE PRAZOS

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”

http://www.cenad.org.br/autenticidade
https://validador.clicksing.com/
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Para fins de atendimento do edital nos termos do item 5.5.6.2 será aberto o prazo de oito
dias uteis para empresa enviar documentação escoimada das causas de desclassificação.

Paulo Lourenço Schmitz de Moraes
                   PRESIDENTE

  Laura Petri
SECRETARIA

                                      Odelmar Fenner
                              MEMBRO
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