
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Rua Sant Rosa, 520 – CEP: 98930-000 – Fone: (55) 3542-1022 – E-mail: planejamento@tucunduva.rs.gov.br 
 

ORÇAMENTO 
 

Nome da Empresa: Masterplan LTDA 
 
Endereço: Rua Fernando Ferrari, 184, centro 
Santa Rosa-RS 
 
CNPJ:10.366.026/0001-01 

 
Nome do Responsável: Franciel Argilar 
 
Telefone: 55 3512-5479 
 
E-mai: direcao@masterplanespecialista.com.br

 
Objetivo: Realização de perícia médica aos servidores que apresentaram atestado no setor de Recursos Humanos. 
Atestados em anexo. 
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UN 
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01 

Perícia Médica 
 
Emissão de laudo pericial, após avaliação minuciosa do 
servidor, constando sua situação de saúde, restrições para o 
trabalho, conforme atribuições do cargo e determinação 
precisa do período de afastamento. O laudo deverá indicar 
ainda a Classificação Internacional da Doença (CID), a data de 
retorno ao trabalho, a eventual necessidade de readaptação, 
ou a indicação para aposentadoria por invalidez, se for o caso. 
Na hipótese de restrições ou readaptação ao trabalho, o 
médico deverá indicar as atividades passíveis de desempenho 
pelo servidor. 
- Realizar a avaliação do servidor em no máximo 07 (sete) dias 
após a data da solicitação. 
- Esclarecer eventuais dívidas sobre o laudo exarado, caso seja 
solicitado. 
- O laudo pericial deverá ser encaminhado a Prefeitura 
Municipal de Tucunduva, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas do atendimento do servidor avaliado. 
- A empresa contratada deverá apresentar a equipe médica 
para o início da prestação dos serviços em no máximo 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato, devendo garantir a 
efetividade e pontualidade na prestação dos serviços, 
garantindo a prévia e/ou imediata substituição do profissional 
designado frente a qualquer eventualidade que o terno 
impossibilitado ao comparecimento no serviço. 
- As perícias serão realizadas, exclusivamente no consultório 
indicado pelo contratado. 
- Serão realizadas tantas perícias quantas forem necessárias 

UN 04  1550 6.200,00  

 
 

Santa Rosa, 17 DE NOVEMBRO DE 2022. 
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