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Minuta Contratual

Edital de Licitação nº. 001/2.021
Pregão Presencial nº. 001/2.021

Contrato Nº XXX/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PERÍCIA
MÉDICA  EM  SEGURADOS  DO  RPPS  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - INPREV E A EMPRESA................................ .

CONTRATANTE:
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - INPREV,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 09.215.261/0001-01, com sede na Praça Dalva
Paiva Ribeiro nº 312 – Vila Paiva, neste ato representado por sua Diretora Presidente, Sra ANA PAULA DE OLIVEIRA
AMORIM, brasileira, casada, residente nesta cidade.

CONTRATADA:
Empresa  ….........................,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o

n.º...............................,  Inscrição Estadual  ….……....,  com sede na cidade de ….................,  à  …..................  nº....  –
Bairro …., CEP. …......, neste ato representando pelo ………...…………. residente ……………………….

FUNDAMENTO LEGAL:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, datado de 23 de dezembro de 2021, em conformidade do dispositivo na Lei

Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei 8.666/93 e suas alterações pelo decreto municipal n° 3.311/2003,
alterado pelo Decreto n° 4.081/2006. A Contratada deve estar ciente e cumprir as disposições constantes no Código de
Ética  do  INPREV,  estando  inteirado  de  todo  o  conteúdo  disponibilizado  no
site:   http://www.inprev-varginha.mg.gov.br/Site/Legislacao/Municipal/Resolucoes/Codigo_Etica.pdf

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui  objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços

técnicos  de  perícia  médica  em segurados  do  RPPS,  para  fins  de  averiguação  da  capacidade  laborativa,  para  a
instrução de processos administrativos de Aposentadoria por Invalidez,  Aposentadoria Especial,  Pensão por Morte,
Isenção de Desconto de Imposto de Renda e, pareceres em processos de compensação previdenciária (COMPREV)
entre os regimes de previdência, pelo prazo de 12 (doze) meses, contemplando os seguintes serviços, detalhados nos
itens específicos deste instrumento e Termo de Referência – Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS
Os serviços de perícia médica deverão ser cumpridos em consonância ao Termo de Referência – Anexo I,

do Edital de Licitação n° 001/2021. 
A empresa disponibilizará:
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I. 1 (um) médico perito  para a realização de perícias médicas bienais  dos aposentados por invalidez e dos
dependentes inválidos, nos termos do art. 84 da Lei Municipal 4.965, de 24 de novembro de 2008, levando-se
em conta a média de 100 (cem) perícias anuais;

II. 1 (um) médico perito para a realização do laudo médico de análise dos documentos relativos à aposentadoria
especial  (LTCAT e PPP), indicando os períodos analisados e eventual  existência de exposição a agentes
nocivos à saúde, levando-se em conta a média de 40 (quarenta) laudos anuais;

III. 1 (um) médico perito para a realização de perícias médicas, em processos de concessão de pensão por morte,
para avaliação da invalidez alegada pelo(s) dependente(s), levando-se em conta a média de 06 (seis) perícias
anuais;

IV. 1 (um) médico perito para a realização de perícias médicas, em processos administrativos de isenção de
imposto de renda, nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, levando-se em
conta a média de 12 (doze) perícias anuais;

V. 1 (um) médico perito para a realização de pareceres médicos em processos administrativos de compensação
previdenciária (COMPREV) entre regimes de previdência, levando-se em conta a média de 70 (setenta) laudos
anuais;

VI. 3 (três) médicos peritos,  para formação de Junta Médica e realização de perícias médicas nos processos
administrativos de aposentadoria por invalidez, nos termos do §2º do art. 38 da Lei Municipal 4.965, de 24 de
novembro de 2008, levando-se em conta a média de 06 (seis) perícias anuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ ................................................... (                         )

por perícia e/ou laudo médico, contemplando uma média anual de:

I. 100  (cem)  perícias  para  a  realização  de  perícias  médicas  bienais  dos  aposentados  por  invalidez  e  dos
dependentes inválidos;

II. 40 (quarenta) laudos médico para análise dos documentos relativos à aposentadoria especial (LTCAT e PPP),
indicando os períodos analisados e eventual existência de exposição a agentes nocivos à saúde;

III. 06 (seis) perícias para processos de concessão de pensão por morte, para avaliação da invalidez alegada
pelo(s) dependente(s);

IV. 12 (doze) perícias para processos administrativos de isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º da Lei
Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;

V. 70 (setenta) laudos para a realização de pareceres médicos em processos administrativos de compensação
previdenciária (COMPREV) entre regimes de previdência;

VI. 06  (seis)  perícias  para  formação  de  Junta  Médica  e  realização  de  perícias  médicas  nos  processos
administrativos de aposentadoria por invalidez, nos termos do §2º do art. 38 da Lei Municipal 4.965, de 24 de
novembro de 2008.

CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRA E DO REAJUSTE 
I. O beneficiário poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato através de solicitação formal ao

Instituto, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido (art. 65, inciso II,
alínea d, da Lei 8.666/93).
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II. O reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na proposta e o preço de mercado vigente
à época do pedido de revisão dos preços.

III. O pedido  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  praticados  poderá  acarretar  pesquisa  de  preços  junto  aos
demais Prestadores de Serviços de Perícias Médicas. 

IV. Do Reajuste:
a) No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, conforme o artigo 58, § 2º, da Lei

8.666/93, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de
reequilíbrio  econômico-financeiro,  tendo  como  indexador  o  IPCA do  período,  ou  outro  Índice  que  vier  a
substituí-lo.

b) A critério do Instituto, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o
artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Na hipótese de reajustamento de preços, o pagamento será feito através de
duas faturas, sendo uma, referente ao preço inicial, e outra, referente ao valor do ajustamento solicitado.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
I. A  realização  das  perícias  médicas  processar-se-á  de  forma  parcelada,  mediante  solicitação,  que  será

formalizada pela Diretoria Executiva do INPREV, por intermédio do Diretor Presidente ou por pessoal por ele
designada, através de emissão de Ordem de Serviço ou outro instrumento similar.

II. A prestação  dos  serviços  será  efetuada  de  acordo  com  a  necessidade  do  Instituto  de  Previdência  dos
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV.

III. A contratada terá a obrigatoriedade de realizar as perícias em estrita observância às especificações contidas
neste objeto.

IV. A Contratada será obrigada a realizar todas as perícias médicas solicitadas durante a vigência do contrato.
V. O recebimento dos serviços será feito pelo gestor contratual do INPREV, de acordo com a quantidade das

perícias realizadas no mês e conforme as Ordens de Serviço emitidas pelo setor responsável.
VI. Diante do descumprimento  do item anterior,  o  gestor  contratual  do INPREV comunicará  a Contratada da

irregularidade observada e solicitará o cancelamento e reemissão da Nota Fiscal.
VII. A Nota Fiscal deverá conter em seu corpo as perícias médicas realizadas, sendo o texto idêntico ao da Ordem

de Serviço, informando ainda, a data, o número do processo licitatório que gerou a prestação, o número da
Ordem de Serviço.

VIII. Os  pagamentos  serão  efetuados  30  (trinta)  dias  corridos  após  a  prestação  dos  serviços,  mediante  a
apresentação da competente Nota Fiscal de Faturamento, devidamente atestada pelo gestor contratual  do
INPREV.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:

I. O registro e a responsabilidade técnica do serviço junto aos órgãos oficiais, assim como as taxas e impostos
advindas de tais responsabilidades técnicas, bem como o custeio de todas as despesas inerentes a prestação
do serviço em si;

II. A habilitação do profissional  para  a execução do contrato  deverá  ser  demonstrada pela comprovação  do
registro ou inscrição dos médicos especialistas e/ou da empresa perante o CRM;
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III. Deverá  assumir  inteira  responsabilidade  pelas  obrigações  trabalhistas,  sociais  e  de  proteção  aos  seus
empregados,  bem como pelos  encargos  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  do
Contrato, nos termos da lei. Não configurando em hipótese alguma, vínculo empregatício com o INPREV;

IV. Deverá assumir a responsabilidade administrativa, penal e civil por eventuais danos causados ao INPREV ou a
terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, decorrentes dos serviços médicos prestados;

V. Deverá manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste processo.

VI. Manter a regularidade fiscal, tal qual exigida na fase de habilitação da licitação, até a conclusão do presente
contrato;

VII. Cumprir as solicitações dentro dos prazos;
VIII. Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, à quitação das obrigações Trabalhistas e Tributárias;
IX. Responsabilizar-se,  integralmente,  pela  Prestação  de  Serviço  de  Perícias  Médicas,  prestado  ao  Instituto,

respondendo  por  todos  os  Custos  Operacionais,  Encargos  Previdenciários,  Trabalhistas,  Tributários,
Comerciais e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente na prestação do mesmo; 

X. Indicar  a CONTRATANTE o  nome de seu Preposto  ou Empregado para  manter  entendimento  e  receber
comunicações ou transmiti-las ao executor do Contrato; 

XI. Manter, durante a execução Contratual, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação,
observando  a  legislação  trabalhista,  tributária  e  previdenciária,  seus  regulamentos  e  portarias,  quanto  ao
pessoal  empregado  na  Prestação  de  Serviço  de  Perícias  Médicas  de  que  trata  este  contrato,  ficando  a
CONTRATADA como única  responsável  por  todas  as  infrações  em que  incorrer,  sem qualquer  ônus  ao
CONTRATANTE.

XII. Inspecionar,  constantemente,  todas  as  áreas  sob  a  sua  responsabilidade,  assumindo  todas  as
responsabilidades inerentes a sua atividade como Prestação de Serviço de Perícia Médica, inclusive despesas
de eventuais acidentes, abrangendo danos pessoais, multas ou acordos que venham a ocorrer na execução
dos serviços contratados, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade ou indenização. 

XIII. Providenciar  para  que  seus  funcionários  trabalhem  devidamente  uniformizados/Jaleco,  com  identificação
funcional, contando com profissionais devidamente habilitados, e com situação regularizada para a Prestação
de Serviço de Perícia Médica. 

XIV. Assegurar a continuidade normal dos serviços, mesmo nos casos de faltas ou férias, providenciando às suas
expensas, a pronta substituição dos mesmos; 

XV. Atender de imediato a solicitação quanto a substituições de mão de obra, inadequada à Prestação de Serviço
de Perícias Médicas. 

XVI. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de pessoal necessário ao desempenho dos
serviços, correndo por sua conta, os encargos sociais, seguros, e demais exigências das leis trabalhistas e
previdenciárias.

XVII. O gestor de contrato terá direito a exigir a substituição, a qual deverá ser acatada pela CONTRATADA dentro
de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  de  prepostos  da  CONTRATADA  cuja  conduta  seja  prejudicial  ao  bom
andamento da Prestação de Serviço de Perícias Médicas. 

XVIII. Fica expressamente vedada a CONTRATADA, a apresentação de guias de atendimento médico em branco
aos usuários ou seus responsáveis  para acolhimento  de assinaturas prévias,  valendo destacar  que serão
orientados pela CONTRATANTE a somente assiná-las após o seu devido preenchimento, inclusive quanto à
data em que se realizou a Prestação de Serviço de Perícia Médica. 
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XIX. Assumir o compromisso de manter a confidencialidade e sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso
dos segurados do Instituto, bem como de cumprir as normas de conduta da instituição, sob total e absoluta
responsabilidade ética e profissional;

XX. Não utilizar  as  informações  confidenciais  a  que tiver  acesso,  para  gerar  benefício  próprio  exclusivo  e/ou
unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

XXI. Não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso;
XXII. Não repassar o conhecimento das informações confidenciais e obrigando, assim, a ressarcir a ocorrência de

qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
I. O Contratado deverá apresentar a seguinte documentação para a habilitação técnica:
a) Prova de registro ou inscrição da empresa licitante, relativamente à entidade profissional competente, no caso,

Conselho Regional de Medicina – CRM;
b) Prova de possuir  em seu quadro funcional  ou no seu quadro societário,  na data prevista para entrega da

proposta, no mínimo 01 (um) médico especialista em Medicina do Trabalho, Medicina Preventiva e Social ou
Medicina Legal e Perícia Médica;

c) Certificado de Registro de Qualificação de Especialista (R.Q.E), documento que comprove a especialidade na
área;

d) Certidão de Inscrição emitida pelo Conselho Regional de Medicina – CRM, Conselho Federal de Medicina –
CFM ou Associação Médica Brasileira – AMB, comprovando o número do registro do profissional que prestará
os serviços.

e) Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido por Entidade Pública, expedido em nome da empresa licitante

ou  de  seus  profissionais,  comprovando  a  prestação  de  serviços,  compatível  com  o  objeto  licitado.  Fica

estabelecido  ainda,  que a  comprovação  deverá  ser  feita  mediante  atestado no qual  esteja  destacado  as

seguintes parcelas de relevância técnica: perícias médicas de aposentadoria por invalidez e dos dependentes

inválidos e/ou laudo médico de análise de PPP e LTCAT, documentos relativos à aposentadoria especial e/ou

perícia médica para concessão por morte à dependente declarado a invalidez e/ou pareceres médicos para

COMPREV (compensação previdenciária).

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:

I. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as Cláusulas
Contratuais e, o Termo de Referência;

II. Conceder a Contratada a responsabilidade pelas perícias médicas, objeto da presente contratação;
III. Fornecer as informações necessárias à Contratada para a execução dos serviços;
IV. Acompanhar a execução dos serviços, orientando e intervindo quando necessário;
V. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas no Contrato;
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VI. Recusar qualquer perícia médica que não estejam compatíveis com os padrões de qualidade exigida e em
desconformidade com as Leis vigentes;

VII. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nas Prestações
de Serviços de Perícias Médicas adquiridos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

VIII. Orientar o servidor, quanto ao dia, horário e local acordado entre as partes para realização da perícia médica;
IX. Fornecer sala, formulários, equipamento de informática para realização da perícia médica, conforme normas

vigentes.
X. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de

sua responsabilidade;
XI. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
O não cumprimento das obrigações assumidas em proposta ou contrato sujeitará às sanções previstas nos

artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.
Incorrerá  em  multa  no  valor  referente  a  10%  (dez)  por  cento  do  valor  global  contratado,  em  caso  de

descumprimento dos prazos de entrega, referente à parte não cumprida, estabelecidos na proposta do licitante.
As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei nº 8.666/1993 aplicam-se ao

presente instrumento, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste instrumento é de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato e, poderá

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, II, da Lei
n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
I. O descumprimento de qualquer das cláusulas aqui avençadas, constituirá motivo justo para a parte lesada

rescindir o presente contrato, sem obrigação a indenização. Neste caso, a parte lesada tem o prazo de 30 dias
para comunicar por ofício o infrator, o rompimento do contrato, com as razões que ocasionaram.

II. O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem qualquer ônus a
esta repartição, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei nº 8.666/1993, bem como os estabelecidos
abaixo:

a) A Contratada falir, entrar em recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
b) Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia anuência e

autorização;
c) Inexecução parcial ou total dos serviços previstos;
d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação;
e) Descobrimento de informações falsas utilizadas durante a licitação;
f) Descumprimento dos prazos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no
orçamento  para  o  exercício  de  2021,  classificadas  sob  os  códigos  3.3.90.39.09.122.4008.2475 e
3.3.90.39.09.122.4008.2476 e para os exercícios seguintes sob as dotações próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha no estado de Minas Gerais, renunciando a qualquer outro Foro por

mais privilegiado que seja para dirimir eventuais desavenças da presente contratação.
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, com as testemunhas

presentes ao ato, a fim de que produza seus regulares efeitos.

Varginha / MG, .... de .................... de 2021.

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora-Presidente

Empresa contratada

Testemunhas:
1)
CPF:

2)
CPF:

Minuta Contratual - Edital de Licitação 001/2021 – Pregão Presencial 001/2021.
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