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De: rpcmanaus@pmm.am.gov.br
Assunto: Re: EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 001/2021 – PEDIDO DE ESCLARECIMENT O
Data: Ter, Agosto 17, 2021 2:41 pm
Para: "Eneas Gonzaga de Souza" <eneas@capesesp.com.br>

Prezado Enéas, 

Quanto aos seus questionamentos, informamos que: 

Quanto à alínea ‘i9’ do item 6.2.1 do Edital “6.2.1. A proposta deverá 
contemplar as seguintes informações:” 
A informação quanto à compatibilidade de sistemas entre Patrocinador e 
Entidade pode ser apresentada por meio de declaração das alternativas de 
meios disponíveis para a interoperabilidade entre sistemas? É possível 
fornecer informações sucintas sobre os sistemas afetos à administração de 
pessoal, em uso pela Prefeitura de Manaus? 
Resposta:  Considerando a complexidade e a ausência de tempo hábil para 
definição dos requisitos tecnológicos, para esse item a comissão 
considerará como atendido a simples informação de que a EFPC está disposta 
a envidar esforços no sentido de buscar a compatibilização de sistemas. 

Quanto ao item 2.3 do Anexo Único “2.3. Valor das despesas administrativas 
por ativo e por participante:” 
A informação a ser apresentada se refere ao histórico passado da CAPESESP, 
podendo ser apresentado em relação a períodos de nossa escolha (12 meses, 
ano anterior, anos anteriores)? 
Resposta: As informações a serem fornecidas dependerão do tipo de proposta 
a ser apresentada. Caso seja a adesão a um plano já existente, será 
necessário apresentar um histórico de despesas, que pode ser dos últimos 
12 meses, com observação especificando se os custos serão os mesmos, 
menores ou maiores com a entrada dos servidores do Município de Manaus. 
Lado outro, caso a proposta seja para criação de um novo plano, as 
informações serão estimativas das despesas desse novo plano. 

Pedimos esclarecer a que se refere o título de coluna “Classe de 
Investidor” no quadro apresentado no item do modelo. 
Resposta: Considerando que poderá haver variação das despesas de acordo 
com o perfil de investidor do participante, o campo “Classe de Investidor” 
deverá ser informado se a EFPC responder positivamente ao item 2.10 do 
Anexo Único. 

Espero ter saneado suas dúvidas, 

Cordialmente, 

Daniela Benayon 
Presidente da CERPC 

> À Comissão responsável pela Seleção pública de Entidade Fechada de 
> Previdência Complementar. 
> Prezados Senhores, 
> A CAPESESP, entidade fechada de previdência complementar com registro na 
> Previc sob o número 01184, interessada em participar do Processo de 
> Seleção Pública 001/2021, apresenta a seguinte solicitação de 
> esclarecimentos relativa ao Edital: 
> Quanto à alínea ‘i9’ do item 6.2.1 do Edital “6.2.1. A proposta deverá 
> contemplar as seguintes informações:” 
> A informação quanto à compatibilidade de sistemas entre Patrocinador e 
> Entidade pode ser apresentada por meio de declaração das alternativas de 
> meios disponíveis para a interoperabilidade entre sistemas? 
> É possível fornecer informações sucintas sobre os sistemas afetos à 
> administração de pessoal, em uso pela Prefeitura de Manaus? 
> Quanto ao item 2.3 do Anexo Único “2.3. Valor das despesas administrativas 
> por ativo e por participante:” 
> A informação a ser apresentada se refere ao histórico passado da CAPESESP, 
> podendo ser apresentado em relação a períodos de nossa escolha (12 meses,
> ano anterior, anos anteriores)? 
> Pedimos esclarecer a que se refere o título de coluna “Classe de 
> Investidor” no quadro apresentado no item do modelo. 
> Antecipadamente agradecemos a atenção. 
> Atenciosamente, 
> [cid:image001.jpg@01D79049.3DE466B0]<http://www.capesesp.com.br/> 
> Enéas Gonzaga de Souza 
> Assessor Técnico - DAFI 
> eneas@capesesp.com.br 
> 21 – 3906-3532 
> [Descrição: cid:image004.jpg@01D2DDE0.80B4EFC0] 
> 
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> 

Baixar como um arquivo
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