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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresa especializada na área de 
saúde, para realização de perícias médicas; formação de junta médica e, readaptação funcional. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1 - A Lei Complementar nº 199, de 30 de abril de 2020, por força da Emenda Constitucional nº 
103/2019, trouxe adequações na legislação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, 
Lei Complementar nº 160 /2016. 
Neste sentido, em face das adequações, dentre as novas regras está o pagamento do rol de benefícios 
devido aos servidores ativos, como: auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, salário-maternidade e, 
emissão de laudo médico pericial nos processos de aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho, devendo estes serem  custeados diretamente pelo órgão ao qual o servidor estiver vinculado. 
Com a finalidade de atender às novas regras, as quais faziam parte das atividades fins do RPPS, necessário 
se faz a contratação dos serviços consistentes em avaliações técnicas de questões relacionadas à saúde e à 
capacidade laboral dos servidores para concessão e/ou manutenção dos benefícios previdenciários, bem 
como, fundamento de retorno ao trabalho ou conclusão pela aposentadoria por incapacidade permanente 
para o trabalho. 
 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
3.1 – Os serviços de perícias médicas, juntas médicas, deverão ser efetuados na sede do município, na 
clínica da contratada, de acordo com a necessidade, sendo que o número de perícias poderá variar de 
acordo com a demanda de benefícios a serem concedidos e, deverá atender ao detalhamento infra 
descrito: 
3.1.1 – Avaliação médica (perícia) solicitada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para examinar os 
atestados e exames trazidos pelo servidor, definindo acerca da concessão ou não do benefício de auxílio 
doença, convalidando o atestado do especialista que atendeu o servidor anteriormente; 
3.1.2 - Avaliação através de Junta Médica para os casos de aposentadoria por invalidez ou, quando 
solicitada por Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, dentre outras, com emissão de laudo 
conclusivo, que deverá ser composta por no mínimo 03 (três) médicos, sendo 02 clínicos geral ou médico 
do trabalho e, 01 médicos 
especialistas na patologia que motivou a incapacidade definitiva, ou na patologia solicitada; 
3.1.3 - Avaliação através de Junta Médica para os casos de readaptação funcional temporária ou definitiva, 
que deverá ser composta por no mínimo 02 (dois) médicos, sendo 01 clínico geral ou médico do trabalho 
e 01 médico especialista na patologia que motivou a limitação das atribuições do cargo, com emissão de 
laudo conclusivo após avaliação minuciosa do servidor, constando sua situação de saúde, restrições para o 
desempenho de suas funções (observar as limitações das atividades). 
 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
4.1 - DA CONTRATADA 
4.1.1 - Aceitar e acatar as normas regulamentares da Câmara Municipal sobre o objeto deste Termo. 
4.1.2 - Comunicar por escrito imediatamente à Contratante, a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 
4.1.3 - Emitir Nota Fiscal mensalmente com relatório apontando os servidores periciados. 
4.1.4 - Observar a legislação trabalhista, tributária e previdenciária, seus regulamentos e portarias, quanto 
ao pessoal empregado nos serviços de que trata este termo, ficando a CONTRATADA como única 
responsável por todas as infrações em que incorrer, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
4.1.5 - Assumir todas as responsabilidades inerentes a sua atividade como prestadora de serviço, inclusive 
despesas de eventuais acidentes, abrangendo danos pessoais, multas ou acordos que venham a ocorrer na 
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execução dos serviços contratados, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade ou 
indenização. 
4.1.6 - Responsabilizar-se da atualização dos dados cadastrais junto à CONTRATANTE, a qual se 
compromete a comunicar, por escrito, à CONTRATANTE eventuais mudanças, inclusive o endereço 
comercial, com antecedência mínima de 30 dias e os dados de telefone, endereço eletrônico e horário de 
atendimento até 15 dias após a respectiva mudança. 
4.1.7 – Atender os servidores beneficiários em até 48h após a comunicação feita pela Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas. 
4.1.8 – Realizar perícia domiciliar dentro da sede do Município quando houver a impossibilidade 
devidamente comprovada de locomoção do servidor. 
4.1.9 – Realizar perícia através de videoconferência nos casos de servidor hospitalizado ou em tratamento 
médico fora da sede do Município, desde que acompanhada pelo médico assistente. 
4.1.10 – Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.1.11 Fornecer profissionais capacitados e especializados em conformidade com a Junta a ser formada 
para prestação de serviço, bem como, os EPI's à esses profissionais; 
4.1.12 Possuir instalações físicas adequadas para atendimento, com consultórios devidamente equipados 
com resguardo de sigilo, acessibilidade, banheiros por gênero, recepção, sala de espera. 
 
 
5. - DA CONTRATANTE 
5.1 - Cumprir as competências conforme disposto neste Termo de Referência; 
5.2 - Efetuar os pagamentos devidos à contratada dentro dos prazos e condições estabelecidas neste TR; 
5.3 - Se os serviços não estiverem sendo prestado de acordo com as determinações deste termo, rejeitá-lo 
no todo ou em parte; 
5.4 - Fiscalizar a execução do contrato e subsidiar a contratada com informações necessárias ao fiel e 
integral cumprimento do contrato; 
5.5 - Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos serviços; 
 
 
 
6.0 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.1 Comprovante de inscrição no respectivo Conselho de Medicina do professional responsável. 
 
 
 
7. QUANTIDADE ESTIMADA E PAGAMENTO 
7.1 – Estima-se a quantidade de perícias anuais, de acordo com o quadro abaixo: 
 

item código Descrição do Produto/serviço Unidade Quanti 
dade 

Valor  
unitário 

Valor 
total 

1 008.802. 
002 

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DE 
SAÚDE - DO TIPO AVALIAÇÃO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS QUE 
APRESENTAREM ATESTADO MÉDICO 
TEMPORÁRIO (PERICIA MEDICA). 

00001 10 234,00 2.340,00 

2 008.802. 
003 

SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DE 
SAÚDE - DO TIPO AVALIAÇÃO MEDICA 
DOMICILIAR PARA SERVIDOR 
IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER NA 
CLÍNICA MÉDICA DA CONTRATADA. 

00001 1 275,00 275,00 
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3 008.802. 
005 

SERVIÇO DE PARECER NA ÁREA DE SAÚDE 
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA 
MEDICA COM LAUDO, RELATÓRIO PERICIAL 
PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ OU REAVALIAÇÃO. QUE DEVERÁ 
SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) 
MÉDICOS, SENDO 02 CLÍNICOS GERAL OU 
MÉDICO DO TRABALHO E, 01 MÉDICOS 
ESPECIALISTAS NA PATOLOGIA QUE 
MOTIVOU A INCAPACIDADE DEFINITIVA, OU 
NA PATOLOGIA SOLICITADA; 

00001 1 830,00 830,00 

4 008.802. 
004 

SERVIÇO DE PARECER NA ÁREA DE SAÚDE 
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA 
MEDICA COM LAUDO, RELATÓRIO PERICIAL 
PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE 
CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA 
(READAPTAÇÃO) QUE DEVERÁ SER 
COMPOSTA POR NO MÍNIMO 02 (DOIS) 
MÉDICOS, SENDO 01 CLÍNICO GERAL OU 
MÉDICO DO TRABALHO E 01 MÉDICO 
ESPECIALISTA NA PATOLOGIA QUE 
MOTIVOU A LIMITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
DO CARGO, COM EMISSÃO DE LAUDO 
CONCLUSIVO APÓS AVALIAÇÃO MINUCIOSA 
DO SERVIDOR, CONSTANDO SUA 
SITUAÇÃO DE SAÚDE, RESTRIÇÕES PARA 
O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES 
(OBSERVAR AS LIMITAÇÕES DAS 
ATIVIDADES) 

00001 2 587,00 1.174,00 

           Total proponente 4.619,00 
 
7.2 - Os pagamentos serão realizados, mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente aos 
serviços realizados, após o recebimento da nota fiscal pela Câmara Municipal. 
7.3 - Fica estabelecido que as notas de serviço prestado que não apresentarem as informações e 
documentos suficientes para fins de conferência por parte da CONTRATANTE serão devolvidas para 
providências complementares, recontando-se novo prazo, a partir da nova entrega. 
 
 
8. PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS 
8.1 O instrumento contratual passará a vigorar à partir da data de sua assinatura e, terá o prazo de 
vigência de até 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da 
legislação aplicável. 
 
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 - Os recursos orçamentários referentes à execução do objeto correrão na ficha: 
 

Cod.Red. Un.Orç. Proj./Ativ. Elemento Despesa Compl.do Elemento Saldo Dotação Valor Previsto 

13  01 2001 33.90.39.0000 33.90.39.64.00  R$ 4.619,00 
       

     Total Previsto: R$ 4.619,00 

 
10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
10.1 - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato resultante desta contratação ficará a cargo da Secretaria solicitante, através de 
servidor designado; 
10.2 - As atribuições do fiscal do contrato estão definidas na Instrução Normativa nº 050, de 20 de agosto 
de 2019. 
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10.3 - A omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade 
pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 
10.4 - O contrato resultante do objeto deste Termo de Referência será fiscalizado e acompanhado por 
servidor efetivo previamente designados pelo Presidente. 
10.5 – Fiscal: 

Titular – Valmir Borges Virtuoso 

 
 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 O Termo de Contrato fixará com clareza e precisão, cláusulas envolvendo direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, notadamente cláusulas relativas à inexecução e rescisão do contrato, bem 
como das sanções cabíveis, com fundamento em legislação vigente; 
11.2 O presente Termo de Referência segue para a Comissão Permanente de Licitação com vistas ao 
prosseguimento do procedimento administrativo. 
11.3 O licitante não poderá ter qualquer espécie de vínculo contratual com a Administração Pública 
Direta e Indireta municipal. 

 

 

Mirassol D’Oeste-MT., 13 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal 
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