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EDITAL N°001/2018
CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Araquari IPREMAR, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob o nº 83.102.228/000110, paço municipal na Rua Bom Jesus, nº 225, por meio de sua Diretora Executiva, no uso de
suas atribuições conferidas pelo art. 73, da Lei Complementar Municipal n.o 027/2004, e
considerando a necessidade de atender as determinações dos artigos 16º, §2 o, da referida
Lei, e art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas que regem a matéria, FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, no
período de 11/09/2018 a 11/10/2018, estarão abertas as inscrições para o credenciamento
de médicos visando, no âmbito administrativo, a prestação de serviços de Perícia Médica
Previdenciária aos segurados, dependentes e aposentados por invalidez do IPREMAR, em
conformidade com o disposto neste edital.
I – DO OBJETO
O objeto do presente edital é o credenciamento de profissionais médicos para
integrar o cadastro de médicos peritos do IPREMAR, sem vínculo empregatício, para a
prestação de serviços de perícia e avaliação médica com vistas à análise de requerimento
para concessão de auxílio doença, aposentadoria por invalidez de segurado e/ou
reavaliação de benefício já concedido, nos termos da Lei Complementar Municipal
n.o027/2004, LC 117/2011, e suas alterações.
II – DO CREDENCIAMENTO
São fases do credenciamento:
a) divulgação do Edital;
b) inscrição dos interessados;
c) análise da documentação;
d) divulgação da lista dos médicos-peritos habilitados e credenciados;
e) análise de eventuais recursos;
f) homologação do resultado do credenciamento;
g) assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade;
h) publicação da lista geral dos médicos-peritos habilitados e credenciados através
de Extrato.
i) O credenciamento estará condicionado à análise por parte dos servidores do
IPREMAR da documentação apresentada pelo candidato, observada a
necessidade e conveniência da Autarquia Previdenciária Municipal;
j) A critério do IPREMAR, poderão ser solicitados outros documentos e
informações adicionais ao candidato;
k) A relação dos médicos peritos habilitados e credenciados, bem como os avisos
pertinentes
serão
publicados
no
site
oficial
do
Instituto
http://ipremar.araquari.sc.gov.br/ ou, facultativamente e de forma resumida,
no Diário Oficial do Município http://www.araquari.sc.gov.br/diario-oficial;
l) Os médicos peritos habilitados deverão comparecer no local, data e horário
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que vier a ser previamente fixado, munidos com os documentos originais
relacionados no item 2, para firmar o respectivo Termo de Compromisso e
Responsabilidade.
Da lista dos médicos peritos habilitados para o credenciamento, caberá recurso,
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação prevista no item “c d”
supra.
É vedado o credenciamento de médico que:
a) seja servidor pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal da Câmara ou da
Prefeitura Municipal de Araquari, inclusive das Autarquias Municipais de
Araquari;
b) esteja em exercício de mandato eletivo;
c) tenha sido condenado por crime contra a incolumidade pública, o patrimônio, a
administração, a fé pública e os costumes, assim tipificados no Código Penal
Brasileiro e/ou legislação extravagante;
d) tenha sido condenado em processo administrativo disciplinar à pena de
demissão;
e) tenha sido suspenso do exercício profissional ou tenha cumprido qualquer
espécie de penalidade disciplinar junto ao Conselho Regional ou Federal de
Medicina.
III – DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para credenciamento deverão ser realizadas no período especificado
no preâmbulo, mediante o preenchimento da ficha de inscrição na sede do IPREMAR,
conforme ANEXO I – parte integrante, que deverá ser apresentada juntamente com os
seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia do Título deEleitor;
d) cópia do Certificado de Reservista ou de dispensa militar, se ocaso;
e) cópia da Cédula de Identidade de Médico (a) – CRM e/ou de documento que
comprove a especialidade em pelo menos uma das nas seguintes áreas:
1. Medicina do Trabalho;
2. Perícia Médica;
3. Psiquiatria;
4. Cardiologia;
5. Ortopedia e Traumatologia;
6. Reumatologia;
7. Ginecologia;
8. Clínico Geral;
f) certidões de regularidade fiscal e trabalhista, conforme artigo 29 da Lei Federal
nº8.666/93;
g) Diploma ou Certificado de curso de Especialização, se o caso;
h) Comprovante de Registro de Especialidade Médica – RQE, se o caso;
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i) Declaração de não ter sido condenado por crime contra a incolumidade
pública, o patrimônio, a administração, a fé pública e os costumes, assim
tipificados no Código Penal Brasileiro e/ou legislação extravagante;
j) Declaração que não tenha sido condenado em processo administrativo
disciplinar à pena de demissão;
A documentação deverá ser entregue na sede do IPREMAR, localizado na Rua Bom
Jesus, 225, Centro, Araquari/SC, CEP 89.245-0000, Telefone (47) 3447 1019/1851,
indicando no envelope: “CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA”.
IV – DAS ATRIBUIÇÕES
Caberá ao médico perito credenciado:
a) desempenhar suas atividades com absoluta isenção, imparcialidade e
autonomia;
b) emitir sua opinião técnica em laudo pericial circunstanciado e conclusivo, que
deverá ser apresentado no mesmo dia da realizaçãoda perícia médica;
c) manter sigilo absoluto sobre suas observações e conclusões, as quais devem se
restringir ao laudo pericial;
d) 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;
e) observar as normas legais que regem as perícias médicas, em especial a Lei
Complementar Municipal n.o027/2004 e o Manual de Perícia Médica da PrevidênciaSocial.
V – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS
As perícias designadas poderão ser realizadas nas dependências do IPREMAR ou
no consultório do médico perito, caso este opte pelo seu consultório e desde que seja
sediado nos Municípios de Araquari, Joinville ou São Francisco do Sul.
A realização de perícia no consultório do médico perito ficará a seu critério,
avaliada a necessidade da utilização de equipamentos específicos conforme a
especialidade médica.

VI – DA REMUNERAÇÃO
O médico perito credenciado designado pelo IPREMAR será remunerado por
perícia realizada e em conformidade com os valores abaixo:
- Valor por perícia/Avaliação médica – R$ 207,00 (duzentos e sete reais).
O pagamento será efetuado através de transferência bancária para a conta
corrente do credenciado, até o décimo dia do mês subsequente à prestação do serviço,
mediante apresentação da nota fiscal.
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VIII – DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
A inscrição do candidato importará na concordância e sujeição aos termos do
edital de credenciamento, bem como das condições estabelecidas, não podendo alegar
qualquer desconhecimento;
A inexatidão, falsidade e/ou irregularidades dos documentos apresentados
eliminará automaticamente o candidato, sem prejuízo das sanções cabíveis;
A inscrição regular não obriga o credenciamento, reservando-se ao IPREMAR o
direito de realizá-lo na medida de suas necessidades;
O credenciamento, a designação e prestação de serviços de médico perito não
geram nenhum vínculo empregatício, direito trabalhista ou contratual com o IPREMAR;
O médico perito poderá ser descredenciado a critério do IPREMAR, ou a pedido,
mediante comunicado por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, não gerando
qualquer ressarcimento, pagamento ou indenização aspartes;
A designação dos médicos peritos credenciados para fins de perícia médica caberá
ao IPREMAR, quando necessário, segundo o princípio da discricionariedade, observada a
necessidade e conveniência do Instituto de Previdência Municipal;
Não haverá retenção previdenciária quando o Credenciado comprovar que já é
contribuinte pelo teto do RGPS;
Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Diretor (a) Executiva do IPREMAR.
IX – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses a partir de sua
homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
expede-se o presente Edital, que será publicado no site do Instituto:
http://ipremar.araquari.sc.gov.br/ e de forma resumida, no Diário Oficial do Município
http://www.araquari.sc.gov.br/diario-oficial

Araquari, 11 de setembro de 2018.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva
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REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO PERITO
Nome
Nacionalidade

Naturalidade

Nascimento

Endereço residencial

Telefone

Endereço consultório/Clínica particular

Telefone

Inscrição no INSS/NIT/PIS/PASEP/CICI

CPF

Especialidade Médica

Agência

Banco

Estado Civil

Sexo

CRM
Conta

Questionário
É cônjuge, companheiro(a), ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de integrante ativo ou
inativo do IPREMAR?
Está no exercício de mandato legislativo/executivo?

SIM

NÃO

Já foi condenado por crime contra a incolumidade pública, o
patrimônio, a administração, a fé pública e os costumes, assim
tipificados no Código Penal Brasileiro e/ou legislação extravagante?
Já foi condenado em processo administrativo disciplinar à pena de
demissão?
Já foi suspenso do exercício profissional ou cumpriu qualquer
espécie de penalidade disciplinar junto ao Conselho Regional ou
Federal de Medicina?
Possui vínculos empregatícios?
Quais e em que dias/horários?

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, QUE CONCORDO COM O
VALOR DO HONORÁRIO DE PERÍCIA MÉDICAESTABELECIDO
NO EDITAL E ACATO AS NORMAS MÉDICO-PERICIAIS DO IPREMAR.

Local e data

Carimbo e assinatura
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Minuta - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Compromisso que entre si celebram o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Araquari - IPREMAR, por meio de sua Diretora Executiva, Sheila Cristina
Anacleto, visando ao credenciamento de profissionais de saúde, para realização de Perícia
Médica, observada a legislação pertinente.
O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Araquari IPREMAR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Araquari, e
Estado de Santa Catarina, na Rua Bom Jesus, n.º 225, Centro, inscrito no CNPJ n.º
04.200.511/0001-08, neste ato representado pela Diretora Executiva Sta.Sheila Cristina
Anacleto, brasileira, portadora da carteira de identidade nº 4.172.829-7, e Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 033.874.859-80, no uso de suas atribuições conferidas pelo art.
73º, da Lei Complementar Municipal n.o027/2004, e considerando a necessidade de
atender as determinações dos artigos 16, §2o,da referida Lei, e art. 25, caput da Lei Federal
nº 8.666/93 e demais normas que regem a matéria, doravante denominado
CREDENCIANTE, e o profissional médico(a)Sr(a).
,

brasileiro(a),
, CPF/MF nº
,CRMn°
residente e domiciliado(a)
naRua
, nº , bairro
,na cidade de
/,
doravante denominado(a) CREDENCIADO(A), resolvem celebrar o presente Termo de
Compromisso e Responsabilidade de realização de Perícia Médica, tudo sob os termos e
condições estabelecidos no presenteinstrumento.
portador(a) do RG nº

expedido pela

I - DO OBJETO: o presente compromisso tem como objeto a realização de Perícias
Médicas para o IPREMAR, em decorrência do credenciamento, observadas as
normaspertinentes.
II - DA EXECUÇÃO: os serviços serão prestados sob a forma de execução indireta,
de acordo com os termos do Edital n.o01/2018 - Credenciamento para Realização de Perícia
Médica, conforme demanda do IPREMAR, observada a necessidade e conveniência do
Instituto, respeitando a ordem de precendência de acordo com a especialidade, não
configurando de forma alguma vínculo empregatício.
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- DA VIGÊNCIA: a vigência máxima deste Termo de Compromisso e
Responsabilidade será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
III - COMPROMETE-SE O IPREMAR:
a) remunerar o(a) Credenciado(a) até o décimo dia do mês subsequente à
prestação do serviço, mediante depósito em conta-corrente indicada pelo Credenciado(a),
conforme as regras estabelecidas no Editaln.o01/2018;
b) orientar tecnicamente os profissionais Credenciados;
c) comunicar sobre decisões originadas do IPREMAR que se relacionem com os
interesses das partes.
IV- COMPROMETE-SE O(A) CREDENCIADO(A):
a) realizar exames médico-periciais em segurados, dependentes e aposentados
que lhe forem encaminhados, registrando os resultados com relação aos protocolos e
laudos médicos, conforme estabelecido no Manual de Perícia Médica da Previdência Social,
respeitando o horário declarado para o atendimento;
b) emitir Parecer Médico conclusivo quanto à capacidade laboral, para fins
previdenciários;
c) comunicar ao IPREMAR, obrigatoriamente, a ocorrência de qualquer
irregularidade de que tenha conhecimento;
d) comunicar ao IPREMAR, obrigatoriamente, quando lhe for encaminhado
segurado com o qual tenha parentesco, abstendo-se de realizar tal perícia;
e) manter-se atualizado acerca da legislação previdenciária, sobretudo na área de
Perícia Médica;
f) não ceder ou transferir, total ou parcialmente, os serviços prestados;
g) apresentar, quando solicitado, as Guias de Recolhimento das Contribuições
Previdenciárias - GPS, na qualidade de contribuinte individual (pessoa física);
h) os exames médico-periciais em segurados, dependentes ou aposentados
serão realizados nas dependências do IPREMAR ou no consultório do médico perito, caso
este opte pelo seu consultório desde que seja sediado nos Municípios de Araquari, Joinville
ou São Francisco do Sul;
i) responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao IPREMAR, decorrente da
prática de atos ou omissões lesivos na prestação do serviço contratado;e
j) cumprir o acordado neste Termo de Compromisso e no Edital n.o01/2018, que
faz parte integrante do mesmo, sob pena do cancelamento do credenciamento e rescisão
deste Termo de Compromisso, sem prejuízo das demais cominações legaisaplicáveis.

IPREMAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Araquari
Rua: Bom Jesus, 225, Centro, Araquari – CEP: 89245-000
E-mail: ipremar@terra.com.br
Fone/Fax (47) 3447 1019

Este Termo de Compromisso e Responsabilidade poderá ser rescindido em
qualquer época e por quaisquer das partes, mediante denúncia expressa, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis.
Estando assim, justo e acordado, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, com as testemunhas abaixo firmadas e qualificadas.
Fica eleito o Foro da Comarca de Araquari para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões provenientes deste Termo de Compromisso e Responsabilidade e anexos.
Araquari/SC,

de

Credenciante

de2018.

Credenciado(a)

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

