
MUNICJPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGiSTICA

DIRETORIA FINANCEIRA, DE COMPRAS E DE UCITAÇÕES

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
N.° 00t-2021

Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Município de Caxias do Sul,
aqui representada pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder
Legislativo.

Poder Executivo -Administração Direta, situada na Rua Alfredo Chaves, n. ° 1.333,
Bairro Exposição, CEP 95.020-460, Centro Administrativo Municipal '•/inicius Ribeiro
Lisboa", em Caxias do Sul, RS, doravante denominado PARTÍCIPE;

Fundação de Assistência Social - FAS, situada na Rua Os 18 do Forte, n. ° 423, Bairro
Nossa Senhora de Lourdes, CEP 95.020-472, em Caxias do Sul, RS, doravante
denominado PARTiCl PE;

Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, situado na Rua Pinheiro
Machado, n. ° 2.269, Bairro Centro, CEP 95.020-172, em Caxias do Sul, RS, doravante
denominado PARTÍCIPE;

Serviço Autónomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, situado na Rua Pinheiro
Machado, n. ° 1.615, Bairro Centro, CEP 95.020-170, em Caxias do Sul, RS, doravante
denominado PARTÍCIPE;

Poder Legislativo - Câmara Municipal de Caxias do Sul, situada na Rua Alfredo
Chaves, n.° 1.323, Bairro Exposição, CEP 95.020-460, em Caxias do Sul, RS,
doravante denominado PARTiClPE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

Este instrumento tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem observados
para a realização de processo de seleção conjunto visando a escolha da entidade
fechada de previdência complementar a ser conveniada pelos PARTiClPES para
atendimento ao disposto no art. 202 da Constituição Federal, na Lei Complementar n. °

10812001, na Lei Complementar n. ° 109/2001, na Lei Municipal n. ° 66212021, na Nota
Técnica da ATRICON n. ° 00112021 e no Guia da Previdência Complementar elaborado
pela Secretaria de Previdência.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da execução

Parágrafo Primeiro - O relacionamento entre os PARTiClPES se dará,
preferencialmente, entre o responsável de cada órgão, ou por servidor por ele
indicado, cabendo ao Poder Executivo - Administração Direta, por sua Secretaria
Municipal de Recursos Humanos e Logística, na qualidade de órgão gerenciador, a
autuação do procedimento administrativo e a disponibilização dos recursos fisicos e
das estruturas de suporte à execução do objeto deste termo de cooperação técnica.

Parágrafo Segundo - Fica instituída a Comissão Especial de Seleção, nomeada
por portaria vigente.
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Parágrafo Terceiro - Compete à Comissão Especial de Seleção a condução do
processo de seleção de entidade fechada de previdência complementar, incluindo
os atos de divulgação do processo, recepção de documentação e proposta,
julgamento e encerramento do processo de seleção.

a) A Comissão Especial de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.

Parágrafo Quarto - Finalizado o processo de seleção, compete a cada PARTÍCIPE,
individualmente, decidir sobre a celebração de convênio de adesão com a entidade
fechada de previdência complementar selecionada, nos termos da proposta eleita
vencedora.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das atribuições dos PARTiCIPES

Parágrafo Primeiro - Compete ao Poder Executivo - Administração Direta, por sua
Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística, exercer a função de órgão
gerenciador do processo de seleção de que trata o presente Termo de Cooperação
Técnica, para o fim de realizar as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras
tarefas correlatas:

a) autuar o presente Termo de Cooperação Técnica;

b) autuar o processo de seleção conjunto, objeto deste Termo de Cooperação
Técnica;

c) exercer as funções executivas preparatórias & elaboração do edital de
seleção, mediante disponibilização de recursos físicos, estruturas de suporte e
de secretaria às reuniões que se fizerem necessárias entre os representantes
dos PART[CI PES;

d) elaborar, com o apoio dos representantes dos PARTiClPES, o edital de
seleção de entidade fechada de previdência complementar;

e) promover a divulgação dos atos do processo de seleção conjunto em sítio
eletrônico oficial e em diário oficial;

f) dar conhecimento do presente Termo de Cooperação Técnica e do edital do
processo de seleção ao Tribunal de Contas por meio do LICITACON Cidadão.

g) exercer a presidência da Comissão Especial de Seleção.

Parágrafo Segundo - Compete a Procuradoria Geral do Município de Caxias do
Sul, oferecer suporte jurídico, inclusive mediante emissão de pareceres, ao
processo de seleção, sempre que demandado pela Comissão Especial de Seleção.

Parágrafo Terceiro Compete a todos os órgãos PARTiCIPES prestar as
informações que lhes forem demandadas e colaborar na execução do objeto deste
Termo de Cooperação Técnica, em especial:
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a) indicando o responsável pela área de previdência complementar de cada
órgão, para fins de prestar informações e contribuir na elaboração da fase
preparatória ao edital de seleção;

b) designando, agente público para compor a Comissão Especial de Seleção;

c) arquivar, após o encerramento do processo de seleção, um Termo de
Cooperação Técnica e cópia da publicação da homologação da entidade
fechada de previdência complementar selecionada;

d) celebrar, individualmente, o convênio de adesão a entidade fechada de
previdência complementar selecionada no processo de seleção.

CLÁUSULA QUARTA - Dos recursos financeiros

Parágrafo Único -As despesas decorrentes do convênio de adesão a entidade
fechada de previdência complementar selecionada no processo de seleção,
correrão por conta das dotações orçamentárias dos órgãos participantes da
administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo do
Município de Caxias do Sul, sem transferência de recursos financeiros entre eles.

CLÁUSULA QUINTA - Da alteração do Termo de Cooperação Técnica

Parágrafo Único - A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste
Termo de Cooperação Técnica somente se reputará válida se formalizada mediante
aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - Do prazo

Parágrafo Único - O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é
indeterminado, sendo encerrado com a homologação da entidade fechada de
previdência complementar selecionada e a assinatura do Convênio de Adesão
pelos órgãos PARTiCIPES.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da legislação aplicável e dos casos omissos

Parágrafo Primeiro - São aplicáveis, no que couber, as disposições da Lei
8.666/93, os preceitos de direito público e as disposições de direito privado
correlatas.

Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas
normas, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA OITAVA - Da publicação

Parágrafo Único - Este Termo de Cooperação Técnica será publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul.
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CLÁUSULA NONA - Do foro

As partes elegem o Foro da Comarca de Caxias do Sul - RS, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas
porventura emergentes do presente Termo de Cooperação Técnica.

E por estarem acordes, assinam o presente instrumento, em 5 (cinco) vias de igual
teor e forma, para que produza todos os jurídicos e legais efeitos.

Caxias do Sul, 01 de dezembro de 2021.
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Prefeito Municipal

.... KäiiJ•;ë•• ilvé i;;
....

Presidente - Fund•i•ência Social - FAS

....Fiäviö•'
Presidente - Instituto de Pre•idência e •ssistência Municipal - IPAM

....... aëië , ...........

Diretor-Presidente - Servii•c.•.AutônJom(• Mu•eip•l de Água e Esgoto - SAMAE

üçS,....

Velocino João
Presidente - Câmara Municipal de Caxias do Sul

Poder Legislativo

Rua Alfredo Chaves, n. ° 1.333 - Bairro Exposição - CEP 95020-460 - Caxias do Sul (RS) 4
Fone (54) 3218.6000


