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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

RETIFICAÇÃO Nº 006/2021 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 001/2021 

 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a Seleção de Entidade Fechada de Previdência 

Complementar – EFPC para administrar plano de benefícios previdenciários complementares em favor 

dos servidores públicos do Município, compreendendo o Poder Executivo, o Poder Legislativo, suas 

autarquias e fundações. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, RS, representada pelo senhor Paulo Ricardo 

Salerno, Prefeito Municipal, em conformidade com o artigo 21, parágrafo 4º da Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações, RETIFICA o EDITAL DE SELEÇÃO 001/2021, no que segue:  

 

ALTERA-SE a redação no Item 6.2 letra “b” do Edital, que passa a ter a seguinte redação:  

b) Declaração datada e assinada por seu dirigente, declarando que os relatórios, informações e demais 

documentos que as legislações exigirem, deverão ser compatíveis com os sistemas informatizados que o 

Município possui. 

 

ALTERA-SE a redação no Item 5.4 do Edital, que passa a ter a seguinte redação: O e-mail informado no 

documento requerido no ANEXO I - PROPOSTA TÉCNICA será o canal direto entre a Administração e a 

proponente, sendo que eventuais notificações realizadas ocorrerão por intermédio deste. 

 

ALTERA-SE a redação no Item 7.6 do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 7.6. Para a aplicação 

das sanções de que trata este item e seus subitens, a entidade será previamente notificada no e-mail 

referido no item 5.6 para que, querendo, apresente defeso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, findado o 

qual o Município decidirá. 

 

ALTERA-SE a redação no Item 13.6 do Edital, que passa a ter a seguinte redação: 13.6. Para a 

aplicação das sanções de que trata este item e seus subitens, a entidade será previamente notificada no e-

mail referido no ANEXO I - PROPOSTA TÉCNICA para que, querendo, apresente defesa no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, finda o qual o Município decidirá. 

 

Obs: A data da sessão pública permanece inalterada. 

 

 

Restinga Sêca, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

         Prefeito Municipal 

 

      MARCELO SELHORST 

      Procurador Jurídico 

      OAB/RS – 70.896 

 

 


