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Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. 

 

 

À 

COMISSÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR (CERPC) 

 

REF.: PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC Nº 001/2021 – 

PREFEITURA DE MANAUS 

 

 

Prezados Senhores, 

 

MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO (“MAG FUNDO DE PENSÃO”), Entidade Fechada de 

Previdência Complementar, nos termos da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001, 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, na Travessa Belas Artes, nº 15, 7º andar, parte, Centro, 

inscrito no CNPJ sob o nº 07.146.074/0001-80, disponível para contato através dos e-mails 

fundodepensao@mag.com.br e ejunior@mag.com.br, interessado em participar do processo de 

Seleção Pública acima referenciado, cujo objeto é a “a seleção de Entidade Fechada de 

Previdência Complementar (EFPC) para administração de plano de benefícios previdenciários dos 

servidores e empregados públicos da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo 

do Município de Manaus e de suas autarquias e fundações.”, vem, em referência ao citado Edital 

de Seleção Publica, entregar sua CARTA DE APRESENTAÇÃO, nos termos do item 5.1.4, incluindo 

a documentação descrita nos itens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e seus subitens, bem como apresentar a 

sua CARTA PROPOSTA contendo as informações relacionadas no item 5.1.4. e subitens. 

 

No que se refere ao requisito de participação previsto no item 5.1.3 letra f., diante do retorno 

ao questionamento efetuado, recebido e tornado público conforme registrado em 

http://rpc.manaus.am.gov.br/documentos, estamos remetendo como resposta ao aludido 

requisito, registro de certidão emitida junto ao sítio eletrônico da Prefeitura de Manaus,  

(https://manausatende.manaus.am.gov.br) informando que o CNPJ da EFPC não consta no 

cadastro de contribuintes do ente municipal. 

 

Entende o MAG FUNDO DE PENSÃO que preenche os requisitos de admissibilidade para 

participação no presente Processo de Seleção Pública, em estrita observância aos princípios da 

livre concorrência e da legalidade que devem nortear os atos públicos, nos termos do item 2 do 

referido edital. 
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Declara ainda o MAG FUNDO DE PENSÃO, sob as penas da lei, que não fora declarado inidôneo 

para contratar com a Administração Pública, nem está sob intervenção ou liquidação 

extrajudicial. Ademais não há enquadramento em nenhuma das condições impeditivas de 

participação dispostas no item 3 do supracitado Edital de Seleção Publica. 

 

Sendo o que competia para o momento, antecipadamente agradecemos a oportunidade da 

participação no presente Processo de Seleção Pública. 

 

 

 

 

MONGEAL AEGON FUNDO DE PENSÃO  

Eugenio Guerim Júnior 

Diretor Executivo 
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