
 

 

Novo Hamburgo (RS), 06 de outubro de 2021. 
 

 
Para 
Município de Lavras do Sul – RS 
 
 

PROPOSTA FINANCEIRA 
 
Assessoramento na implantação da previdência complementar, de acordo com as 

etapas: 
 

• Treinamento preliminar, no modo virtual, com integrantes da administração 
municipal, com o objetivo de capacitação dos interessados; 

• Fornecimento de minuta de Decreto para nomeação de Grupo de Trabalho (GT) 
e assessoramento em todas as reuniões (on-line); 

• Emissão de pareceres jurídicos, durante a condução dos trabalhos, caso 
solicitado, sendo acompanhado por profissional atuário e consultor financeiro 
devidamente habilitados;  

• Fornecimento de minuta de projeto de lei de instituição da Previdência 
Complementar no Município, de acordo com a realidade do Município e 
esclarecimentos do conteúdo, mediante análise artigo por artigo; 

• Participação em reuniões do GT durante a condução dos trabalhos, a forma on-
line; 

• Participação em reuniões com Poder Legislativo, Sindicato, representantes da 
administração, sempre que necessário para esclarecimentos, no formato on-line; 

• Fornecimento de minuta de Edital de Seleção da Entidade e pontuação dos 
critérios a serem considerados para a seleção da Entidade Fechada de 
Previdência Complementar; 

• Emissão de pareceres acerca de aspectos relevantes a serem observados 
quando da contratação da entidade, considerando as propostas apresentadas, 
segundo a mensuração dos critérios exigidos;  

• Análise dos termos de adesão; 

• Finalização dos serviços: quando da assinatura do termo de adesão. 
 
 
Cronograma de implantação (estimado): 
Etapa 1 – finalização em 15 dias 
1º Reunião: treinamento preliminar para capacitação com a Administração – on line 
2º Reunião: análise da minuta de projeto de implantação do RPC (com Grupo de 
Trabalho)  



 

 

3º Reunião: finalização da minuta de PL/RPC e envio ao Poder Executivo, com a devida 
justificativa 
4º Reunião: apresentação de minuta de edital e anexos, para a seleção da Entidade 
Fechada de Previdência Complementar 
Etapa 2 – Aprovação do Projeto de Lei – conforme trâmites legislativos 
Etapa 3 – Publicação do Edital de Seleção – 15 dias 
Etapa 4 – Análise da documentação e escolha da entidade (15 dias) 
Etapa 5 – Assinatura de Convênio de Adesão com a entidade selecionada e registro 
junto à PREVIC – 30 a 60 dias (tempo estimado para registro) 
 
 
 
Valores:  
R$ 15.000,00 (quinze mil e reais), pagos em 04 (quatro) parcelas de R$ 3.750,00 (três 
mil, setecentos e cinquenta reais), sendo as primeiras 03 (três) parcelas pagas em 
30/60/90 dias contados da assinatura do contrato, e a última parcela paga quando da 
assinatura do Termo de Adesão. 
 
Visita técnica presencial: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada visita, caso 
necessário e a administração entender conveniente. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
  Os trabalhos serão realizados por profissionais devidamente capacitados 
para a execução dos serviços, através da empresa Rosana Seger Sociedade Individual 
de Advocacia – CNPJ 27.004.906/0001-86. 
 
  Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
  ROSANA SEGER 
  OAB/RS 32.748 
 


		2021-10-06T13:37:15-0300
	ROSANA SEGER:58190600087




