
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

                      PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 19/2021 
REPUBLICAÇÃO 

 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS, EXAMES MÉDICO PERICIAIS E EXAMES MÉDICOS PARA 
AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, 
SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS E CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS. 

 
2. JUSTIFICATIVA: A justificativa para contratação das perícias médicas se dá em razão da grande quantidade 
de atestados médicos apresentados por funcionários, assim como a demanda de admitidos através de Concurso 
Público que necessitam de Laudo Admissional e a necessidade de encaminhar os funcionários que possuem 
atestado  médico sugerindo readaptação de função. Reforçando também o que foi citado anteriormente no 
despacho 8 "Exames, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), exames periódicos, etc..., os custos dos mesmos 
são de responsabilidade do empregador. " 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

LOTE ESPECIFICAÇÕES QUANT. 
VALOR  
UNIT. 

VALOR  
TOTAL 

01 

EXAME ADMISSIONAL 

Obrigatoriamente realizado antes do trabalhador assumir 
suas atividades na Administração Municipal e terá por 
objetivo avaliar a aptidão física e/ou emocional/psíquica do 
candidato selecionado para o desempenho da função que 
assumirá  no Município. Consistirá em avaliação pelo Médico 
do Trabalho, a partir da realização de exame biométrico e 
clínico, e deverá ser emitido o ASO – Atestado de Saúde 
Ocupacional. Os exames laboratoriais e complementares, 
que o profissional responsável pela emissão do ASO julgar 
necessário, deverão ser descritos em Laudo prévio. 

70 R$ 67,75 R$ 4.742,50 

02 

EXAME MÉDICO-PERICIAL 

Deverão ser realizadas consultas individuais, em consultório, 
que obrigatoriamente deverás ser localizado no perímetro 
urbano do Município de Canoinhas. 

300 R$ 95,00 R$ 28.500,00 

03 

EXAME MÉDICO PARA AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE 
– JUNTA MÉDICA 
 
Executar exames médicos para avaliação da incapacidade 
para o trabalho dos beneficiários que se encontram com 
baixa médica, seja por doença natural, seja por acidente ou 
doença profissional e casos de readaptação funcional. 
 

50 R$ 95,00 R$ 4.750,00 

 
4 – Finalidades dos Exames Ocupacionais: 
 
a) Redução do absenteísmo motivado por doenças; 
b) Redução de acidentes potencialmente graves; 
c) Garantia de servidores mais adequados à função e automaticamente com melhor desempenho; 
d) Evitar as implicações legais pela falta de atendimento à sua obrigatoriedade. 
 
5 – Para os Servidores: 
a) Garantia da manutenção das condições de saúde para o desempenho da função; 
b) Minimizar a chance de arbitrariedades em caso de doença ou acidente. 
 
6 - Condições para entrega:  



 

 

a) A contratada deverá realizar os exames em sua própria sede, no perímetro urbano do Município de Canoinhas, 
sendo que a entrega dos laudos deverá ser em no máximo (02) dois dias após a realização do exame, no Setor de 
Recursos Humanos;  
b) O proponente desempenhará os serviços, de acordo com a ética médica, sendo de sua responsabilidade e 
ônus, todos os materiais, equipamentos, contrastes e medicamentos necessários para a realização dos serviços 
profissionais ora contratados, com disponibilidade de ambiente adequado, devendo manter todos os equipamentos 
e ferramentas necessárias à execução dos serviços em perfeito estado de conservação, asseio e higiene, 
segundo os padrões exigidos pela ANVISA e demais órgãos competentes, manter os aparelhos com a calibração 
exigida pelo INMETRO, na periodicidade determinada por esse órgão, apresentando os comprovantes de 
calibração sempre que solicitado e manter em arquivo; 
c)  O atendimento deverá ser de segunda a sexta-feira, em horário comercial;  
d) Não poderá ser cobrada nenhuma taxa, contribuição ou encargos dos funcionários encaminhados pelo 
Município, não podendo os mesmos sofrer qualquer tipo de constrangimento;  
e) O descarte de medicamentos, de materiais descartáveis e o controle de resíduo ambulatorial será de 
responsabilidade exclusiva da Contratada e deverá seguir a legislação pertinente de controle e tratamento de 
resíduos hospitalares; 
f) Todos os procedimentos constantes dos serviços objeto deste Edital deverão ser realizados dentro do 
perímetro urbano do Município de Canoinhas/SC. 
g) A proponente vencedora deverá enviar ao Município as fichas individuais e todos os demais documentos 
referentes aos exames realizados, para arquivo e controle; 
h) A proponente vencedora deverá guardar total sigilo relativo aos exames e procedimentos realizados durante 
após a execução do contrato. 
i) A presente contratação não gerará nenhum vínculo empregatício perante a contratada e seus profissionais 
contratados, sendo de sua responsabilidade estadia, deslocamento, alimentação e transporte dos profissionais, 
pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, além do fornecimento de todo 
material necessário para realização dos serviços e emissão dos laudos.  
j) Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de invalidez, nos casos decorrentes de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos da legislação 
vigente;  
k) Realizar avaliação técnica para sugestões de Readaptação de função nos termos da legislação vigente; 
l) Realizar avaliação médica pericial nos casos de afastamentos enquadrados no benefício de auxílio-doença nos 
termos da legislação vigente; 
m) Entregar até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, junto com a Nota Fiscal, o Relatório Descritivo, 
quantitativo de todas as atividades realizadas dentro do mês; 
 
7 – Dos Exames Médico-Periciais: 
 
a) O exame médico pericial visa definir o nexo de causalidade entre: 
 
1) Doença ou sequela de acidente e a incapacidade ou invalidez física e/ou mental; 
2) O acidente e a lesão; 
3) Doença ou acidente e o exercício da atividade laboral; 
4) Doença ou acidente e sequela temporária ou permanente; 
5) Desempenho de atividade e riscos para si e para terceiros. 
 
b) Através do exame médico pericial serão periciados os atestados de afastamentos médicos apresentados 
pelos servidores públicos municipais integrantes dos quadros do Município de Canoinhas. 
 
8 – Dos Exames Médicos para Avaliação de Incapacidade – Junta Médica: 
 
a) O objetivo é avaliar se o servidor está apto ou não para o trabalho (se tem ou não doença ou deficiência). 
b) Estas avaliações são efetuadas por comissões de verificação e/ou de reavaliação; 
c) A junta médica será constituída por 03 peritos médicos profissionais da Empresa contratada, para os casos da 
verificação incapacidade e reavaliação dos servidores afastados e readaptados. 

 
9 -  AUTORIZAÇÃO 
 
 

DIOGO CARLOS SEIDEL 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 


