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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ES 

Autarquia Municipal 

CNPJ  Nº 05.129.529/0001-23 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2016 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº 001 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

 

O IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 05.129.529/0001-31, 

sediado na Rua Crisanto Araújo, 97 – Centro – Itapemirim-ES, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 019, de 18 de março de 2016, torna 

público, para credenciamento dos interessados, que está instaurando processo de 

CREDENCIAMENTO, através do presente instrumento, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93, e suas alterações, segundo as condições estabelecidas no presente edital, 

nos seus anexos e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente, o integram. 

 

1. DO OBJETO 

O presente edital tem com objeto Credenciamento de Pessoa(s) Física(s) e/ou 

Jurídica(s) para integrar o cadastro de médicos do IPREVITA, não havendo qualquer 

vínculo empregatício, para a prestação de serviços de perícia e avaliação médica com 

vistas à análise de requerimento para concessão de aposentadoria por invalidez de 

segurado e/ou reavaliação de benefício já concedido, nos termos da Lei nº 2.539/2011.    

 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 

 Anexo I - Termo de Referência  

 Anexo II - Formulário de Inscrição para Credenciamento de Médico 

 Anexo III - Modelo de Declaração que não emprega menor 

 Anexo IV - Preço de Referência para Credenciamento 

 Anexo V - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação 

 Anexo VI - Termo de Contrato 

 

3. DO PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO 

O credenciamento ocorrerá a partir de 30 de maio de 2016, no horário de atendimento 

do IPREVITA, compreendido das 09h00min as 12h00min e de 13h00min às 16h00min, 
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na sede do IPREVITA, situado na Rua Crisanto Araújo, 97 – Centro – Itapemirim/ES – 

CEP 29330-000, (em frente do SAAE). 

 

4. DO CREDENCIMENTO 

O interessado deverá se apresentar, para credenciamento, na sede do IPREVITA, 

conforme tópico anterior, a partir de 30 de maio, no horário das 09h00min as 12h00min 

e de 13h00min às 16h00min, munido dos seguintes documentos: 

4.1 - Se pessoa Física: 

 I. Documento de Identidade com foto; 

II. Cópia do CPF; 

III. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 

sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV. Declaração de cumprimento das condições de habilitação (anexo V); 

V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, comprovando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, tendo com base de dados o Banco 

de Devedores Trabalhistas – BNDT; 

VI – Comprovante de residência; 

VII. Registro no Conselho de Classe; 

VIII. Diploma de graduação e Certificação de Especialidade, caso tenha; 

IX. Número da conta corrente/Banco/Agência; 

X. Formulário de inscrição assinado (anexo II); 

4.2 - Se pessoa Jurídica: 

I. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

IV. Cédula de Identidade dos Sócios; 

V. Cópia de inscrição no CPF dos Sócios; 

VI. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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VII. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicilio ou sede do interessado; 

VIII. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio 

ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IX. Prova de regularidade relativa ao FGTS demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei; 

X. Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de Seguro 

Social – CND; 

XI. Registro no Conselho de Classe Jurídico e dos profissionais que exercerão as 

atividades; 

XII. Comprovação de que o interessado possui em seu quadro permanente profissional 

de nível superior detentor de capacidade técnica para execução dos serviços; 

XIII. Cédula de Identidade dos profissionais que exercerão as atividades; 

XIV. Cópia de inscrição no CPF dos profissionais que exercerão as atividades; 

XV. Declaração que não empregam menores (anexo III); 

XVI. Número da conta corrente/Banco/Agência; 

XVII. Formulário de inscrição assinado (anexo II); 

4.3 - Não poderão participar do credenciamento, aqueles que não apresentarem as 

documentações constantes dos itens 4.1 ou 4.2; 

4.4 - A documentação exigida será vistoriada e analisada pela Comissão Permanente de 

Licitação; 

4.5 - Serão credenciados todos os profissionais que comprovarem a habilitação exigida 

neste edital, mas contratados tantos quantos necessários para preencher o quadro de 

profissionais para atendimento a demanda;  

4.6 - Todos os encargos, impostos e demais tributos correm por conta do Credenciado; 

4.7 - O contratado iniciará o trabalho após definição de agenda com o IPREVITA, 

conforme demanda apresentada. 

4.8 - Os documentos poderão ser entregues em original ou cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor do IPREVITA devidamente identificado;  

4.9 - Os profissionais serão credenciados conforme ordem de chegada, a partir da data 

de publicação do mesmo no Jornal Oficial do Município de Itapemirim, independente de 

quantidade de credenciados; 
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4.10 - O credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado, conforme 

demanda. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS 

 
Caberá ao médico perito credenciado: 
 

a) Realizar inspeções médicas para avaliação do estado de saúde e/ou 

capacidade laborativa de segurados, dependentes e aposentados junto ao 

IPREVITA; 

 
b) Desempenhar suas atividades com absoluta isenção, imparcialidade e 

autonomia; 

 
c) Emitir sua opinião técnica em laudo pericial circunstanciado e conclusivo, que 

deverá ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

inspeção, prorrogável, excepcionalmente, por igual período; 

 
d) Manter sigilo absoluto sobre suas observações e conclusões, as quais devem 

se restringir ao laudo pericial; 

 
e) Solicitar informações e exames complementares ao periciando, bem como aos 

profissionais de saúde que o assistem, a outros órgãos ou instituições, sempre 

que julgar necessário, respeitado o sigilo profissional e a legislação vigente; 

 
f) Integrar junta médica pericial, sempre que determinado pelo IPREVITA; 

 
g) Observar as normas legais que regem as perícias médicas, em especial o 

Manual da Médica da Previdência Social. 

 
 

6. DO LOCAL E REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS 

 
6.1 - As perícias designadas deverão ser realizadas nos Municípios de Itapemirim ou 
Marataizes; e/ou no domicílio do periciado, justificadamente, desde que este resida em 
Itapemirim ou Marataízes, e/ou excepcionalmente em estabelecimento hospitalar 
localizado em Municípios de Itapemirim ou Marataízes. 
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6.2 - A realização de perícia em domicílio ou em estabelecimento hospitalar localizados 
em Itapemirim-ES, ficará condicionada à comprovação de impossibilidade de 
deambulação, ou de hospitalização do periciando, na data designada para perícia. 
 
 

7. DO VALOR FIXADO POR PERÍCIA 

 
O valor de cada perícia será aquela estabelecida conforme a Tabela Honorária da 
Perícia Médica abaixo discriminada, calculada mediante motivos expostos no Item 4.2, 
do Anexo I (Termo de Referência): 
 
  

MODALIDADE VALORES 
 
Perícia no consultório do médico perito. 

R$ 433,33 (quatrocentos 
e trinta reais e trinta e 
centavos). 

Perícia no domicilio do periciado ou no estabelecimento 
hospitalar. 

R$ 533,33 (quinhentos e 
trinta e três reais e trinta 
e três centavos). 

 
 

8. DO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1 - O pagamento será efetuado mensamente, após 05 (cinco) dias da data da 
apresentação da nota fiscal ou RPCI ou RPA, na conta corrente informada, agência e 
Banco, que deverá ser enviada para o IPREVITA, com o relatório de atendimentos 
realizados; 
 
8.2 - As empresas deverão apresentar o Certificado de regularidade junto ao INSS e 
FGTS, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal. 
 
 

9. FONTE DE RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
9.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste termo 

correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento do 

IPREVITA/2016. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

Pessoa Física: 002-002-092720022.002-33603600000; 

Pessoa Jurídica: 002-002-092720022.002-33603900000. 

 

9.2 - O pagamento será efetuado até o quinto dia do mês subsequente à prestação do 

serviço, mediante depósito conta corrente indicada pelo credenciado. 

 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das 
partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal n. 
8.666/1993. 
 
 

11. DO DESCREDENCIAMENTO 

 
11.1 – O IPREVITA poderá, a qualquer tempo, promover o DESCREDENCIAMENTO 

por razões devidamente fundamentados em fatos supervenientes ou conhecidos após o 

CREDENCIAMENTO, desde que importe em comprometimento de sua capacidade 

jurídica, técnica, fiscal ou da postura profissional, ou ainda que venha a interferir no 

padrão ético ou operacional dos serviços contratados, sem que haja lugar a qualquer 

direito à indenização, compensação ou reembolso ao Credenciado, seja a que título for. 

11.2 - Na hipótese de descumprimento das obrigações pelo Credenciado, este se 
sujeitará às sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal n. 8.666/1993 e suas 
alterações, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa em todos os casos. 
 
 

12. DA RESCISÃO 

 
Constitui motivo de rescisão do Contrato de Credenciamento, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 78, da Lei Federal n. 8.666/1993 que sejam atinentes à presente contratação, 
resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58 e observados os critérios 
contidos nos artigos 77, 79 e 80. 
 
 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na 
execução do objeto deste chamamento, o IPREVITA poderá, nos termos dos artigos 86 
e 87, da Lei Federal n. 8.666/93, devidamente garantida a prévia defesa, aplicar ao 
Credenciado as seguintes sanções: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multa, nos seguintes termos: 
 

a) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do 

serviço; 
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b) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia 

da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero virgula três por cento) do valor 

mensal do contrato, por dia decorrido; 

 
c) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entende-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da 

rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato; 

 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei federal n. 8.666/93, 

ou no Edital de Credenciamento e não abrange nos incisos anteriores: 2% (dois 

por cento) do valor mensal contratado, para cada evento; 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida e 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido em dobro da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
13.2 - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos, a contar da aplicação da penalidade, o Credenciado someter a mesma 
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da 
rescisão contratual; 
 
13.3 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do Credenciado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada 
vista do processo; 
 
13.4 - Decorrido o prazo de defesa referente à aplicação da multa sem que o 
Credenciado se pronuncie ou em caso da multa ser considerada procedente, será ele 
notificado a recolher ao erário municipal o valor devido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da notificação pela autoridade competente; 
 
13.5 - A autoridade competente, ao aplicar a penalidade, deverá considerar o grau de 
intensidade da ocorrência, as circunstâncias agravantes e atenuantes que possam ter 
concorrido para o evento, bem como o prejuízo causado; 
 
13.6 - As multas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, com as demais 
sanções previstas no Edital e/ou no Contrato, ficando o seu total limitado a 10% (dez por 
cento) do valor a ser pago ao Credenciado no mês de ocorrência da infração, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
13.7 - O recolhimento das multas não eximirá o Credenciado da responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
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14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
14.1 - O acompanhamento, fiscalização e supervisão da execução dos serviços serão 
exercidos pelo IPREVITA, por intermédio da Diretora Previdenciária, que poderá ser 
assistido por terceiro contratado para esse fim, conforme permite o artigo 67, da Lei 
Federal n. 8.666/1993. 
 
14.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Credenciado por danos eventualmente causados ao IPREVITA ou a terceiros, 
resultantes de ações ou omissões culposos ou dolosos sua ou de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos ou decorrentes da execução do objeto do contrato. 
 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
15.1 - A ordem de credenciamento não implicará no ordenamento de solicitações e/ou 
encaminhamentos de perícias médicas, ficando a critério do IPREVITA o direcionamento 
ao profissional com base na triagem dos casos. 
 
15.2 – É vedado o credenciamento de profissionais ocupantes de cargo, emprego ou 
função pública, a não ser que haja compatibilidade de horários, bem como mandado 
eletivo; 

15.3 – O Credenciamento não configurará relação contratual de prestação de serviços; 
 
15.4 – As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
edital, deverão ser dirigidas por escrito à Comissão de Licitações protocoladas no Setor 
de Protocolo do IPREVITA das 09h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min;  
 
15.5 – Os caos omissos deste Edital e as decisões que se fizerem necessárias serão 
resolvidos pela comissão de análise dos documentos ou se necessários, pelo Diretor 
Presidente do IPREVITA; 
 
15.6 – Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de credenciamento 
poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado do dia subsequente à 
intimação dos atos. A petição será dirigida à Comissão de Licitações do IPREVITA; 

 
15.7 – O IPREVITA, através da Comissão Permanente de Licitações, na forma do 
disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, reservam-se no 
direito de promover qualquer diligência destinada a instrução do processo relativo a este 
credenciamento; 

 
15.8 – O Foro competente para fins de discussão do Edital e Contrato é da Comarca de 
Itapemirim-ES; 

 
15.9 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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Itapemirim-ES, 09 de maio de 2016; 

 
 

                                                   
                                                        Ronildo Hilário Gomes 

                                                       Presidente da CPL/IPREVITA 
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Credenciamento de profissionais médicos para integrar o cadastro de médicos do 
IPREVITA, não havendo qualquer vínculo empregatício, para a prestação de serviços de 
perícia e avaliação médica com vistas à análise de requerimento para concessão de 
aposentadoria por invalidez de segurado e/ou reavaliação de benefício já concedido, 
nos termos da Lei nº 2.539/2011.     
 

2. JUSTIFICATIVA 

A Junta Médica é atividade constante da Administração Previdenciária para a concessão 
de benefício decorrente da limitação física ou mental e, por não ser de grande volume, 
para garantir a economia, o ideal é o credenciamento de médicos atendendo o interesse 
de todos que preencham os requisitos e queiram participar; 
 

3. DO LOCAL E REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS 
 

3.1 - As perícias designadas deverão ser realizadas nos Municípios de Itapemirim ou 
Marataizes; e/ou no domicílio do periciado, justificadamente, desde que este resida em 
Itapemirim ou Marataízes, e/ou excepcionalmente em estabelecimento hospitalar 
localizado em Municípios de Itapemirim ou Marataízes. 

3.2 A realização de perícia em domicílio ou em estabelecimento hospitalar localizados 
em Itapemirim-ES, ficará condicionada à comprovação de impossibilidade de 
deambulação, ou de hospitalização do periciando, na data designada para perícia. 
 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 - Segue relação dos Serviços a serem credenciados: 

 

Item Serviço Unidade Valor/Perícia 
Estimativa 

de 
Perícia/Ano 

Valor total 

01 
Perícia no 

consultório do 
médico perito. 

Sç R$ 433,33 20 R$ 6.499,95 
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02 

Perícia no 
domicilio do 

periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

Sç R$ 533,33 05 R$ 2.666,65 

03 

Perícia por Junta 
Médica no 

consultório do 
médico perito. 

Sç R$ 433,33 x 3= 10 R$ 12.999,90 

04 

Perícia por Junta 
Médica no 

domicilio do 
periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

Sç R$ 533,33 x 3= 05 R$ 7.999,95 

TOTAL ANUAL R$ 30.166,45 

 

4.2 - No que tange aos valores da prestação de serviços, esclarece-se terem eles sido 
calculados com base em pesquisa de mercado, conforme tabela abaixo: 

ENTIDADE DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

DADOS 
DO 

EDITAL 

 

Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município 

de Ilhabela/SP. 

Perícia no consultório 
do médico perito. 

 

R$ 500,00 

 

 

Edital nº 
01/2016 

Perícia no domicilio 
do periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

 

R$ 750,00 

 

Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município 

de Bom Jesus/GO. 

Perícia no consultório 
do médico perito. 

 

R$ 500,00 

 

 

Edital nº 
01/2016 

 

Perícia no domicilio 
do periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

 

R$ 500,00 

 

Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município 

de Caraguatatuba/SP 

Perícia no consultório 
do médico perito. 

 

300,00 

 

 

Edital nº 
01/2012 

 

Perícia no domicilio 
do periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

 

R$ 350,00 
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Onde:  

 

 Perícia no consultório do médico perito: 500,00 + 500,00 + 300,00 / 3 = 

R$ 433,33; 

 Perícia no domicilio do periciado ou no estabelecimento hospitalar: 

750,00 + 500,00 + 350,00 / 3 = R$ 533,33 

 

4.3 - A tabela acima, representa uma demanda prevista para ser executada ao longo 

de 12 meses, não sendo obrigatória toda a sua execução. Os serviços serão 

executados de acordo com a necessidade apresentada por esta Autarquia. 

 
4.4 - O IPREVITA se reserva no direito de credenciar o quantitativo de profissionais 

que garanta a provisão da demanda apresentada por serviços especializados. 

 

4.5 - O credenciamento se dará no menor prazo possível, visto a necessidade 

urgente da contratação dos referidos profissionais. E permanecerá aberto pelo 

período de até 60 meses. 

 

5. FONTE DE RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste termo correrão 
à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento do IPREVITA/2016. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Pessoa Física: 002-002-092720022.002-33603600000; 

Pessoa Jurídica: 002-002-092720022.002-33603900000. 

O pagamento será efetuado até o quinto dia do mês subsequente à prestação do 
serviço, mediante depósito conta corrente indicada pelo credenciado. 
 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das 
partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal n. 
8.666/1993. 
 

7. DO DESCREDENCIAMENTO 
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7.1 - IPREVITA poderá, a qualquer tempo, promover o DESCREDENCIAMENTO por 
razões devidamente fundamentados em fatos supervenientes ou conhecidos após o 
CREDECNCIAMENTO, desde que importe em comprometimento de sua capacidade 
jurídica, técnica, fiscal ou da postura profissional, ou da postura profissional, ou ainda 
que venha a interferir no padrão ético ou operacional dos serviços contratados, sem que 
haja lugar a qualquer direito à indenização, compensação ou reembolso ao 
Credenciado, seja a que título for. 

7.2 - Na hipótese de descumprimento das obrigações pelo Credenciado, este se 
sujeitará às sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal n. 8.666/1993 e suas 
alterações, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa em todos os casos. 
 

8. DA RESCISÃO 

 

Constitui motivo de rescisão do Contrato de Credenciamento, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 78, da Lei Federal n. 8.666/1993 que sejam atinentes à presente contratação, 
resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58 e observados os critérios 
contidos nos artigos 77, 79 e 80. 
 

9. DAS PENALIDADES 

 

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução 
do objeto deste chamamento, o IPREVITA poderá, nos termos dos artigos 86 e 87, da 
Lei Federal n. 8.666/93, devidamente garantida a prévia defesa, aplicar ao Credenciado 
as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa, nos seguintes termos: 

a) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do 

serviço; 

b) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia 

da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero virgula três por cento) do valor 

mensal do contrato, por dia decorrido; 

c) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da 

rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato; 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei federal n. 8.666/93, 

ou no Edital de Credenciamento e não abrange nos incisos anteriores: 2% (dois 

por cento) do valor mensal contratado, para cada evento; 
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III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida e 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido em dobro da sanção aplicada com base no item anterior. 

9.2 - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos, a contar da aplicação da penalidade, o Credenciado someter a mesma 
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da 
rescisão contratual; 

9.3 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do Credenciado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada 
vista do processo; 

9.4 - Decorrido o prazo de defesa referente à aplicação da multa sem que o 
Credenciado se pronuncie ou em caso da multa ser considerada procedente, será ele 
notificado a recolher ao erário municipal o valor devido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da notificação pela autoridade competente; 

9.5 - A autoridade competente, ao aplicar a penalidade, deverá considerar o grau de 
intensidade da ocorrência, as circunstâncias agravantes e atenuantes que possam ter 
concorrido para o evento, bem como o prejuízo causado; 

9.6 - As multas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, com as demais 
sanções previstas no Edital e/ou no Contrato, ficando o seu total limitado a 10% (dez por 
cento) do valor a ser pago ao Credenciado no mês de ocorrência da infração, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

9.7 - O recolhimento das multas não eximirá o Credenciado da responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - O acompanhamento, fiscalização e supervisão da execução dos serviços serão 
exercidos pelo IPREVITA, por intermédio da Diretora Previdenciária, que poderá ser 
assistido por terceiro contratado para esse fim, conforme permite o artigo 67, da Lei 
Federal n. 8.666/1993. 

10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Credenciado por danos eventualmente causados ao IPREVITA ou a terceiros, 
resultantes de ações ou omissões culposos ou dolosos sua ou de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos ou decorrentes da execução do objeto do contrato. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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A ordem de credenciamento não implicará no ordenamento de solicitações e/ou 
encaminhamentos de perícias médicas, ficando a critério do IPREVITA o direcionamento 
ao profissional com base na triagem dos casos. 

 

Alda Maria de Souza 
Diretora Previdenciária 
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ANEXO II 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE MÉDICO 
 
 
 
Pessoa Física _________________________________________________________  
 
Pessoa Jurídica ________________________________________________________  
 
Nº CNPJ⁄CPF:____________________  
 
Nº INSC. CONSELHO DE CLASSE:_______________  
 
Nome:________________________________________________________________  
 
Sexo:_______________ RG:__________________ CPF: _______________________  
 
Data de Nasc.: ____/____/_____. 
 
Filiação:  
 
Pai: _________________________________________________________________  
 
Mãe: _________________________________________________________________  
 
Endereço: ____________________________________________________________  
 
Complemento:________________ Apto:_____________ Bairro: _________________  
 
Município: _________________________CEP:_______________________________  
 
Telefones:  
 
Residencial (____) _________________ Comercial (___) _______________________  
 
Cel. (____) ______________________ Fax (____) ____________________________  
 
E-mail: _______________________________________________________________  
 

Título de eleitor nº______________________________________________________  

Cert. Reservista nº _____________________________________________________  

FORMAÇÃO:  

Graduação____ Especialização_____ Mestrado_____ Doutorado_____  
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Especialização em ______________________________________________________  

Carteira de Trabalho Nº __________________________________________________  

TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO:  

Ano(s)______Mês(es)_______ Dia(s)______  

Local: ________________________________________________________________  

Empresa ________________________________________________________________  

 

Cidade, xx de ................. de 2016. 

 

 

_________________________________    __________________________________  

          Assinatura do Candidato                          Assinatura do Responsável/IMPAS 
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ANEXO III 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 
 

 

Ref.: (identificação da empresa)........................., inscrito no CNPJ nº .............., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).............., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .........e do CPF nº ..........., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 
 

..................................... 
data 

 
................................................. 
Representante legal 

 
 
 
 
 
 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

PREÇO DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Descrição do Serviço  

Item Serviço Unidade Valor/Perícia 
Estimativa 

de 
Perícia/Ano 

Valor total 

01 
Perícia no 

consultório do 
médico perito. 

Sç R$ 433,33 20 R$ 6.499,95 

02 

Perícia no 
domicilio do 

periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

Sç R$ 533,33 05 R$ 2.666,65 

03 

Perícia por Junta 
Médica no 

consultório do 
médico perito. 

Sç R$ 433,33 x 3= 10 R$ 12.999,90 

04 

Perícia por Junta 
Médica no 

domicilio do 
periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

Sç R$ 533,33 x 3= 05 R$ 7.999,95 

TOTAL ANUAL R$ 30.166,45 
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ANEXO V 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

Declaramos para todos os fins de direito, concordamos com as condições do edital de 
credenciamento no tocante à forma de atendimento, instalações e Preço de Referência, 
comprometo a fornecer as informações ou documentos solicitados referentes aos 
atendimentos realizados. Estamos cientes de que a qualquer momento poderá ser 
cancelado o credenciamento tendo conhecimento que nos é vedado cobrar quaisquer 
honorários aos usuários do sistema.  

 

Cidade, xx de ................. de 2016. 

 

 

 

........................................................................................................................... (Nome 
completo da Empresa e/ou Contratado)  

 

 

........................................................................................................................... (assinatura 
do representante legal da Empresa e/ou Contratado) 
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ANEXO V 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

CONTRATO nº ________/2016 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2016 

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016 

 

Contrato que celebram o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Itapemirim - IPREVITA e o(a) ____________________________.  
 
 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAPEMIRIM-ES, 
Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ. nº. 03.129.529/0001-23, com sede à Rua Crisanto 

Araújo, 87 – Centro - Itapemirim - ES, neste ato representado pelo Diretor Presidente, 
Wilson Marques Paz, portador do CPF nº 991.870.197-87, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.428/2011, credencia o(a) Sr. (a) 
_________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______________________, e CRM/ES nº _____________, para prestar serviço 
médico em regime de consulta, mediante sujeição mútua às clausulas que se anunciam 
e ao processo de inexigibilidade de licitação nº 001/2016 ratificado no dia xx de 
......................... de 2016.  
 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato  

 
O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de perícia e avaliação 
médica com vistas à análise de requerimento para concessão de aposentadoria por 
invalidez de segurado e/ou reavaliação de benefício já concedido, nos termos da Lei nº 
2.539/2011.     

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço  

 
O credenciado obriga-se a prestar os serviços, objeto deste edital de credenciamento, 
pelo valor constante da tabela de preço abaixo, nele já incluso impostos, taxas, 
contribuições e demais tributos que envolvem o serviço. 
 
 

Descrição do Serviço  

Item Serviço Unidade Valor/Perícia 
Estimativa 

de 
Perícia/Ano 

Valor total 
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01 
Perícia no 

consultório do 
médico perito. 

Sç R$ 433,33 20 R$ 6.499,95 

02 

Perícia no 
domicilio do 

periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

Sç R$ 533,33 05 R$ 2.666,65 

03 

Perícia por Junta 
Médica no 

consultório do 
médico perito. 

Sç R$ 433,33 x 3= 10 R$ 12.999,90 

04 

Perícia por Junta 
Médica no 

domicilio do 
periciado ou no 
estabelecimento 

hospitalar. 

Sç R$ 533,33 x 3= 05 R$ 7.999,95 

TOTAL ANUAL R$ 30.166,45 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – Pagamento  

 
3.1 O pagamento será efetuado mensalmente, até 05 (cinco) dias da data da 
apresentação da nota fiscal ou RPCI ou RPA, na conta corrente informada, agência e 
Banco, que deverá ser enviada para o IPREVITA, com o relatório do número de pericias 
médicas realizadas.  
 
3.2 As empresas deverão apresentar a Certificado de regularidade junto ao INSS e 
FGTS, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal.  
 
3.3 Todos os encargos, impostos e demais tributos correm por conta do Credenciado.  
 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – Recursos Orçamentários  

 
4.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária do IPREVITA, por intermédio dos recursos consignados no orçamento do 
IPREVITA, para o ano de 2016 e correlatas para o ano de 2017, a saber:  
 
3390390000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
3390360000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA  
 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do IPREVITA  

 
O IPREVITA deverá:  
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a) Efetuar o pagamento ao CREDENCIAMENTO de acordo com o estabelecido neste 
contrato, até o quinto dia útil de cada mês.  

 
b) Fornecer ao CREDENCIADO todos os dados e informações que se façam 
necessárias ao bom desempenho dos serviços ora contratados;  
 
c) Nenhuma outra remuneração será devida ao Contratado, a qualquer título ou 
natureza, decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao 
cumprimento das obrigações estabelecidas no presente instrumento, pois fica 
convencionado que não há relação de emprego entre o IPREVITA e o Contratado, 
estando este Contrato disciplinado pelos artigos 593 e seguintes do Código Civil.  
 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – Obrigações do CREDENCIADO  

 
6.1. Prestar serviços de pericia e avaliação médica e junta médica com vistas à 
concessão de aposentadoria por invalidez e avaliação clinica nos termos da Lei 
Municipal n° 2.539/2011.  
 
6.2. Iniciar o atendimento em 05 (cinco) dias após a homologação do credenciamento e 
ratificação do processo de inexigibilidade.  
 
6.3. Atender com presteza e eficiência a demanda existente, ser pontual e assíduo, 
contribuindo para o cumprimento das obrigações assumidas pela gestão frente ao 
IPREVITA. 
 
6.4. Apresentar mensalmente a nota fiscal dos serviços prestados junto ao IPREVITA.  
 
6.5. Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria.  
 
6.6. Zelar pelo cumprimento das normas internas da CREDENCIANTE, bem como, de 
higiene e segurança do trabalho, seguindo as normas do CRM/ES, Ministério do 
Trabalho e do Ministério da Saúde.  
 
6.7. Comunicar o IPREVITA qualquer alteração que possa comprometer a manutenção 
do Contrato.  
 
6.8. Responsabilizar-se por todos os danos causados ao IPREVITA e/ou terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou 
imperícia devendo repará-las e corrigi-las às suas expensas.  
 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – Vigência do contrato  

 
O prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das 
partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal n. 
8.666/1993. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – Do Reajuste 

 
8.1 - O reajuste do valor será anual, aplicando-se, no seu cálculo, a variação do INPC ou 
outro índice oficial do Governo Federal, que eventualmente venha substituí-lo em caso de 
extinção, ocorrendo à hipótese de prorrogação da presente manutenção, proceder-se-á da 
mesma forma a cada 12 (doze) meses, por requerimento expresso, no ato de sua 
renovação, mediante termo aditivo ao contrato, aplicando-se o índice de aumento. 
 
8.2 - A revisão de preços poderá ser requisitada, mas, ficará condicionado ao aceite do 
IPREVITA aos termos que dispuser a Lei com relação aos contratos em vigência. 
 
8.3 – A apresentação de requerimento para revisão de preço deverá ser prontamente 
acatada para estudo pelas partes. 
 

CLÁUSULA NONA – Rescisão Contratual  
 
9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a critério do IPREVITA, sem que ao 
credenciado caiba qualquer indenização ou reclamação.  
 
9.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal 8.666/93.  
 
9.3. O Contrato poderá ser rescindido se, por algum motivo, o credenciado deixar de 
possuir as condições de habilitação exigidas no Edital de Credenciamento. 
  
9.4. A rescisão deste Contrato poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da Lei 
Federal 8.666/93.  
 
9.5. Poderá ser solicitada rescisão de Contrato por parte do credenciado, com uma 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada à análise do contratante quanto à 
possibilidade da rescisão antes do término de vigência do presente Contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Penalidades e sanções  
 
10.1. Penalidades  
 
10.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer 
irregularidade na prestação de serviço, por parte do credenciado, ensejará aplicação de 
multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, para cada notificação 
formalizada a este, independente da possibilidade de rescisão contratual, com as 
consequências previstas em lei.  
 
10.1.2. A aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente três 
vezes, sendo que a notificação seguinte ensejará a rescisão contratual e aplicação das 
demais sanções previstas.  
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10.1.3. O credenciado ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações, nos casos não previstos no Edital.  
 
10.2. Sanções  
 
10.2.1. Verificada uma das hipóteses previstas nos subitens anteriores, o IPREVITA 
poderá optar pela convocação dos demais credenciados, se houver.  
 
10.2.2. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado o IPREVITA poderá, 
garantida a prévia defesa do credenciado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar 
multa prevista neste Contrato juntamente com as seguintes sanções:  
 
a) Advertência.  
 
b) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com 
a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou penalidade, a qual será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior.  
 
10.2.3. As sanções previstas na alínea “C”, do subitem 9.2.2, são de competência 
exclusiva do Presidente do IMPAS de Santa Luzia, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura das vistas.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Condições Gerais  
 
11.1. Fazem parte deste instrumento o disposto no Edital de Credenciamento e seus 
anexos, tendo plena validade entre as partes contratantes.  
 
11.2. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra 
disposições deste Termo de Credenciamento, não exime o infrator de ver exigido, a 
qualquer tempo, seu cumprimento integral.  
 
11.3. O credenciado se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação 
durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação do disposto na Cláusula 
Oitava.  
 
11.4. O presente Contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações.  
 
11.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Itapemirim-ES, para dirimir eventuais litígios 
oriundos do presente Termo de Credenciamento.  
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E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes para proceder à 

publicação. 

 

Itapemirim-ES, xx de ................................ de 2016. 

 

                                                            

 

                   IPREVITA                                                CONTRATADA 
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