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__________ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE 

PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 
 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 76, da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Estação, as partes 

a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 

cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 

95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, 

casado, portador do RG nº 1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua 

Vicente Devens, nº 265, nesta cidade de ora em diante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado, a 

empresa POLICLINICA PLUS LTDA,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.955 

170/0001-58, sita na Rua Professor Francisco Stawinski, n° 800, Bairro Centro, na cidade de Getúlio 

Vargas/RS, CEP 99.900-000, neste ato representada pelo Sr. Jean Carlo Utteich, CPF nº 824.262.280-91, 

de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado, em 

conformidade com o Pregão Presencial nº 032/2019, as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços médicos de inspeção de saúde, para fins de 

concessão de auxílio doença, aposentadoria ou delimitação de função de servidores municipais. 

1.2. Os serviços técnicos a serem desenvolvidos, mediante encaminhamento do Município de 

Estação, são os seguintes: 

a) Realização de perícia médica para concessão de auxílio-doença devido aos segurados do Regime 

Próprio de Previdência do município, que ficarem incapacitados para o trabalho por mais de 15 (quinze) 

dias consecutivos; 

b) Periciar os servidores públicos estatutários do Município de Estação afastados que se 

enquadrarem para aposentadoria por invalidez; 

c) Realizar parecer de especialistas, quando necessário para dar suporte a laudos; 

d) Solicitar a realização de exames complementares que venham a sustentar laudos; 

e) Emissão de laudo pericial aos servidores públicos estatutários do Município de Estação 

aposentados por invalidez que estiverem em condições de retornar ao trabalho na mesma função ou em 

readaptação para outro cargo; 

f) Emissão de laudo aos servidores públicos estatutários do Município de Estação com limitação de 

trabalho na função ou em readaptação para outro cargo; 

g) Realizar perícia médica nos servidores afastados indicando alta e autorizando o retorno ao 

trabalho; 

h) Subsidiar com pareceres, laudos e/ou outros documentos técnicos, quando solicitados, para 

eventuais demandas judiciais relacionadas ao objeto da presente licitação; 

i) Realização de perícia, com médicos peritos nas diversas especialidades, para a realização de 

inspeção médica, inclusive para a formação de junta médica oficial; 

 

1.3. O laudo pericial, para fins de perícia médica deverá observar: 

I - o diagnóstico; 

II - os resultados dos exames complementares, quando necessário; 

III - a conduta terapêutica; 

IV - o prognóstico; 

V - as consequências à saúde do paciente; 
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VI - o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação, que complementará o 

parecer fundamentado do médico perito, a quem cabe legalmente a decisão do benefício previdenciário, 

tais como: aposentadoria, invalidez temporária ou definitiva, readaptação; 

VII - registrar os dados de maneira legível; 

VIII - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho 

Regional de Medicina. 

 

1.4. Os serviços de auditoria e perícia médica serão realizados na sede da empresa contratada, desde 

que não ultrapasse 10 (dez) km do município de Estação; ou em consultório localizado dentro da 

distância estipulada pelo município.  

1.5. Após a comunicação do Município através do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, 

devendo ser agendadas e realizadas uma vez por semana, em dia pré-determinado. 

1.6. Os serviços serão realizados de acordo com a demanda, quando e conforme solicitado pelo 

Município. 

1.7. O laudo e/ou perícia médica conclusivo devem ser datados e assinados pelo médico perito, 

médico do trabalho e/ou junta médica. 

1.8. A empresa contratada não poderá utilizar para realização das perícias profissional que faça 

parte do  quadro de servidores do Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA pela execução deste contrato a importância R$ 328,50 
(trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) para Perícia Singular, feita com um médico 
perito; R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) para Perícia por Junta, feita por junta médica 
de peritos; e R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais) para Junta Especializada, feita por junta 
médica especializada de perito e especialista na área da doença do servidor. 
  

2.2. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços 

mediante apresentação da nota fiscal.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. As inspeções serão realizadas na Clínica da CONTRATADA, desde que não ultrapasse 10 (dez) km do 

município de Estação. Após a comunicação do Município através do Departamento de Pessoal da 

Prefeitura Municipal, devendo ser agendadas e realizadas uma vez por semana, em dia pré-determinado. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1. O MUNICÍPIO reserva-se ao direito de não aceitar serviços que não atenderem às especificações do 

Objeto do Contrato, ficando a CONTRATADA sujeita as sanções previstas no art. 96, da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1. O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, até 

o máximo de 60 (sessenta) meses, havendo interesse das partes. No caso de prorrogação, o valor do 

contrato será reajustado de acordo com a variação do IGP-M(FGV) do período, na forma da legislação 

vigente. 
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CLÁUSULA SEXTA 

6.1 O não cumprimento das obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infringência de qualquer uma das cláusulas 

previstas no presente contrato por parte do Contratado, importância esta que será devidamente atualizada 

ao termo do efetivo pagamento. 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

6.2. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

6.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO, em caso de rescisão administrativa, previstos 

no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93, podendo este contrato ser rescindido unilateralmente pela 

Administração Municipal, nos casos dos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei federal nº 8.666/93, 

ou amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência da administração, bem como, judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1. Constitui motivo de rescisão contratual, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato (art. º 78, VI, da Lei Federal nº 8.666/1993).  

 

CLÁUSULA NONA 

9.1. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 

culposamente prejudicar o MUNICÍPIO, quando na execução dos serviços e/ou no fornecimento de bens.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras atinentes 

às contratações com a Administração Pública contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas neste instrumento, e vinculadas à 

proposta apresentada no Pregão Presencial nº 032/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

21 – Fundo de Previdência Social do Município - FPS 

21.01.09.122.0032.2086 – Manutenção das atividades administrativas do FPS 

21.01.09.122.0032.2086.3.3.90.39.05 (6665) – Serviços Técnicos Profissionais 

Recurso – 50 RPPS 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 

contrato. 

 

E por assim estarem, justas, e contratadas firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma 

e teor, na presença de duas testemunhas. 

Estação, RS, 19 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

MUNICÍPIO    CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________________  __________________________________ 

 


