AVISO
PARANAPREVIDÊNCIA - COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
EDITAL DE CREDENCIAMENTO ............Nº 001/2015
A Diretoria de Previdência da PARANAPREVIDÊNCIA, por intermédio da Comissão
de Compras e Contratações, designada pela Resolução nº 058/2014 do Conselho
Diretor, publicada no DIOE nº 9178 de 02/04/2014, comunica aos interessados que
esta aberto, a partir da data da publicação deste Edital o credenciamento de Médico
Perito nos termos da Resolução do Conselho Diretor n° 260/2014 e seus anexos e de
acordo com o disposto nos Art. 24, 25 e Parágrafo Primeiro do Art. 26 da Lei n°
15.608/2007.
Os interessados deverão protocolar ou encaminhar por via postal, na modalidade
SEDEX, toda a documentação prevista na Resolução e seus anexos, perante a
Comissão de Compras e Contratações da PARANAPREVIDÊNCIA.
OBJETO: Credenciamento de prestadores de serviços de Perícias Médicas em
Processos Administrativos e Judiciais de interesse da PARANAPREVIDÊNCIA,
conforme Regulamento de Credenciamento aprovado pela Resolução nº 260/2014 do
Conselho Diretor, o qual integra o presente Edital como Anexo I.
TABELA DE HONORÁRIOS: Os honorários a serem praticados para os serviços de
que trata este Credenciamento estão definidos no Anexo I, Tabela de Honorários,
aprovada pela Resolução nº 082/2014 do Conselho Diretor.
DOCUMENTAÇÃO: Os documentos para Credenciamento serão recebidos, a partir do
dia 02/02/2015, no seguinte endereço: Rua Inácio Lustosa, 700, 1º andar, Setor de
Licitações, Bairro Alto São Francisco, Curitiba - Paraná.
ENDEREÇO/INFORMAÇÕES: O endereço para protocolo ou envio de
correspondência, assim como, aonde os interessados poderão obter informações e
esclarecimentos sobre o Credenciamento (das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30
horas, nos dias úteis), são no seguinte endereço:
PARANAPREVIDÊNCIA
Rua Inácio Lustosa, 700 - 1º andar - Setor de Licitações - Bairro Alto São
Francisco
Curitiba – Paraná
CEP: 80510-000
Fone: (041) 3304-3068 – José Roberto Garcez do Nascimento
Fax: (041) 3304-3171
E-mail: prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br

1. DOS ANEXOS
I – Resolução CD 260/2014 - REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE
MÉDICOS PERITOS e Resolução CD 082/2014 – TABELA DE HONORÁRIOS;
II- SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – SC
III- DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE TRABALHO
IV- DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA / TERMO DE CONHECIMENTO
V- DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
VI- DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO
VII- DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO PARA LICITAR
VIII- TERMO DE CREDENCIAMENTO
IX- DECLARAÇÃO DE NÃO ATUAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL
X - PARECER SUPERVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA
Curitiba, 02 de fevereiro de 2015.
José Roberto Garcez do Nascimento
Presidente
COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS
1- PÓLOS DE ATENDIMENTO – Localidades – Quadro I
A proposta contempla os 19 pólos, conforme quadro abaixo, proporcionando assim a
cobertura de todo o território do Estado, e a possibilidade de se atender aos casos de
pedidos de reconsideração e recursos em pareceres periciais, com o mínimo de
deslocamento por parte do segurado.
2- RESULTADO
2.1. A PARANAPREVIDÊNCIA tornará pública, em sua página da Internet, a relação
nominal dos classificados neste procedimento;
2.2. Independente da publicação, será encaminhada correspondência aos
classificados, para o endereço comercial apontado pelos mesmos na documentação
de inscrição, onde será definido o procedimento de formalização do credenciamento,
bem como a data limite para assinatura, por parte do candidato;
2.3. O não comparecimento para a formalização até a data estipulada será entendido
como desistência por parte do candidato.
QUADRO I
LOCALIDADE
Curitiba e Região Metropolitana
Paranaguá
Ponta Grossa
União da Vitória / São Mateus do Sul
Irati
Guarapuava
Pato Branco / Francisco Beltrão
Cascavel
Foz do Iguaçu
Palotina
Umuarama
Campo Mourão
Paranavaí
Maringá
Londrina
Jacarezinho
Jaguariaiva / Arapoti
Pitanga
Telêmaco Borba

Resolução nº 260/ 2014
Conselho Diretor
Dispõe
sobre
o
Regulamento
de
Credenciamento de Prestadores de Serviços
de Perícias Médicas em Processos
Administrativos e Judiciais de interesse da
PRPREV.

O Conselho Diretor, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 27, do Estatuto da PARANAPREVIDÊNCIA, aprovado pelo Decreto
Estadual nº 720, de 10 de maio 1999, e conforme deliberação contida na Ata da
Quadragésima Quinta Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2014,

R e s o l v e,

Aprovar o Regulamento de Credenciamento de Prestadores de
Serviços de Perícias Médicas em Processos Administrativos e Judiciais de
interesse da PARANAPREVIDÊNCIA, conforme texto abaixo:

ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° 260/2014
REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E
JUDICIAIS DE INTERESSE DA PRPREV

CAPÍTULO I
OBJETO E CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO
Art. 1°- As empresas e profissionais liberais que desejem prestar serviços de
perícia médica administrativa e de perícia judicial de interesse da
PARANAPREVIDÊNCIA - PRPREV, deverão atender ao procedimento de
Credenciamento estabelecido pelo presente Regulamento.
Art. 2°- Poderão se credenciar pessoas físicas ou jurídicas que, com comprovada
experiência, estejam legal e tecnicamente habilitados para a execução de exames
médicos periciais em servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos, os
magistrados, os membros do Ministério Público, os Conselheiros do Tribunal de
Contas, os militares da ativa, da reserva remunerada ou reformados, bem como os
inativos, dependentes e pensionistas, e elaboração de laudos periciais, pareceres
especializados, e acompanhamento de perícias judiciais como assistentes técnicos,
na forma do artigo 17.
Parágrafo único – Os serviços objeto deste credenciamento serão realizados nos
consultórios dos profissionais credenciados, ou em local designado pela Supervisão
de Perícia Médica – SPM da PRPREV, quando houver impossibilidade de locomoção
do periciando.
I. As perícias, nas quais o credenciado figure como assistente técnico em processos
judiciais serão efetuadas no local designado pelo Poder Judiciário.
II. Em casos excepcionais não abrangidos pelo caput e inciso “I” deste parágrafo, a
critério da SPM da PRPREV, poderá haver designação de local diverso.
Art. 3°- O credenciamento para prestação dos serviços de perícia médica, dar-se-á
onde se justifique a sua necessidade.
Parágrafo único: Para elaboração de laudos periciais e assistência técnica em
perícias judiciais específicas para detecção e quantificação de agentes nocivos e de
riscos ocupacionais, poderão ser credenciados médicos do trabalho.
Art. 4° - Poderão ser credenciadas pessoas jurídicas que tenham como objeto social
a prestação de serviços médicos, para a realização de exames periciais específicos,
a critério da SPM da PRPREV, inclusive assistência técnica em processos judiciais e
em localidades onde não existam credenciados na forma do artigo 3° deste
regulamento.

As instituições citadas no caput deste artigo deverão preencher as
condições de credenciados para a prestação dos serviços objeto deste
regulamento.
§ 1° -

§ 2° - Os serviços executados na forma do caput serão sempre de natureza
pontual, e o seu pagamento será efetuado conforme valores expressos no
Quadro VIII do Anexo I, Tabela de Honorários Médicos Periciais, exclusiva e
diretamente à instituição credenciada, que será responsável pela remuneração
do médico perito habilitado.
§ 3° - Ficam a cargo da instituição credenciada os procedimentos para busca e
alocação dos profissionais, a responsabilidade quanto à qualificação técnica,
legal e fiscal dos mesmos, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários
e quaisquer outros correlacionados dos profissionais médicos disponibilizados
à PRPREV.
§ 4° - A responsabilidade da PRPREV quanto aos serviços prestados limitarse-á ao pagamento dos valores conforme parágrafo 2º deste artigo, mediante
comprovação da efetiva realização dos serviços pela instituição credenciada,
não se constituindo, assim, nenhuma forma de vínculo entre a PRPREV e os
prestadores alocados.
§ 5° - Os exames e serviços realizados na forma do caput são de
responsabilidade do credenciado e ficam sujeitos aos procedimentos de
controle e supervisão previstos no Art. 21 deste regulamento.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

Art. 5° - O Credenciamento dar-se-á por meio de chamamento público,
obedecendo as disposições contidas nos artigos 24 e 25 da Lei-PR
n° 15.608/2007 a partir da necessidade justificada pela Diretoria de Previdência
- DPREV/SPM da PRPREV, ocasião em que os interessados deverão proceder
à entrega dos documentos que forem solicitados nos termos do respectivo
Edital.
Art. 6° - Publicado o Edital de Credenciamento, a inscrição dos interessados se
dará pelo preenchimento da Solicitação de Credenciamento – SC – ANEXO II
endereçada à Comissão de Compras e Contratações, instruído com a seguinte
documentação:
I - Pessoa Física:
a) Declaração de Compromisso de Trabalho e Disponibilidade Exclusiva de
Carga Horária, para atendimento de Perícias Médicas da PRPREV (ANEXO
III);
b) Comprovação de graduação em ensino superior na área de abrangência do
objeto do presente regulamento;
c) Cópias dos documentos de: Registro Geral de Pessoas Civis - RG, Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF e Registro Profissional – CRM/PR (Conselho
Regional de Medicina no Estado do Paraná), Comprovante de regularidade
de exercício profissional, por meio de certidão atualizada, expedida por

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

entidade de fiscalização profissional competente, indicada nos termos da
alínea “c” da presente cláusula;
Declaração de Ciência - Pessoa Física (Anexo IV);
Inscrição como contribuinte individual junto ao Município ao qual presta
serviço, e alvará de localização.
Comprovação de regularidade fiscal perante as fazendas públicas federal,
estadual e municipal;
Comprovante de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual
perante a Previdência Social ou demonstração oficial de regularidade
equivalente, caso se enquadre como contribuinte individual;
Declaração onde se informe a disponibilidade de local com endereço fixo,
que atenda às condições técnicas para a prática médica de consultório de
perícia (Anexo V);
Comprovação de capacitação em perícia médica e/ou experiência
profissional em perícia médica previdenciária em segurados do RGPSRegime Próprio de Previdência Social, ou em servidores públicos,
representada por um ou mais dos seguintes documentos:
i. Título de Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica – TEAMB –
conferido pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica –
ABMLPM;
ii. Certificado de Área de Atuação em Perícia Médica emitido pela Sociedade
Brasileira de Perícias Médicas – Associação Médica Brasileira;
iii. Certificado de Especialização Lato Sensu em Perícia Médica, com carga
horária mínima de 360 horas, emitido por instituição de ensino regular,
devidamente reconhecido e registrado no Ministério da Educação e Cultura
– MEC;
iv. Atestado de Capacitação Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, constando o nome, cargo e telefone do responsável pela
informação, bem como se foram cumpridos os prazos da execução e
qualidade, e que comprove experiência mínima de 06 meses na prática de
serviços do objeto deste credenciamento;
Declaração de não impedimento para atendimento ao artigo 5º deste
regulamento e compromisso de informar a PRPREV em caso de
impedimento superveniente (ANEXO VI);

II –Pessoa jurídica:
a) Declaração de Compromisso de Trabalho (ANEXO III) e Declaração de
Disponibilidade Exclusiva de Carga Horária, para atendimento de
Perícias Médicas da PRPREV (modelo ANEXO V);
b) Cópia atualizada do Ato Constitutivo da Instituição proponente e última
alteração, devidamente registrada e autenticada;
c) Cópia dos documentos comprobatórios da capacidade jurídica de seus
representantes legais, prepostos e profissionais vinculados (RG, CPF,
Carteira Profissional);
d) Comprovação de regularidade junto à seguridade social mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débito para com o INSS e
Certificado de Regularidade junto ao FGTS;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT - www.tst.jus.br),
expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
f) Comprovação de regularidade fiscal perante as fazendas públicas
federal, estadual e municipal;
g) Indicação e comprovação de um profissional técnico, responsável pela
entidade, devidamente regularizado junto ao CRM;
h) Indicação dos profissionais que prestarão os serviços credenciados, com
as respectivas cópias autenticadas dos documentos de comprovação de
graduação em ensino superior na área de abrangência do objeto do
presente regulamento, e o Registro Geral de Pessoas Civis - RG,
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e Registro Profissional – CRM/PR
(Conselho Regional de Medicina no Estado do Paraná), e comprovante
de regularidade de exercício profissional, expedida pela entidade de
fiscalização profissional competente;
i) Para o(s) profissional(is) que não seja(m) representante(s) legal(is) da
pessoa Jurídica e que seja(m) designado(s) para execução dos serviços,
deverá haver comprovação de vínculo com a mesma, por meio de cópia
da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Prestação
de Serviços firmado com a empresa interessada no Credenciamento
j) Indicação das respectivas jornadas de trabalhos e carga horária
exclusiva e disponível para realização das perícias médicas da PRPREV,
dos profissionais indicados;
k) Comprovação de capacitação individual dos profissionais indicados, em
perícia médica, e/ou experiência profissional em perícia médica
previdenciária de segurados do RGPS ou servidores públicos que se
vincularão à prestação de serviços objeto deste Regulamento
representada por um ou mais dos seguintes documentos:
i. Título de Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica –
TEAMB – conferido pela Associação Brasileira de Medicina Legal e
Perícia Médica – ABMLPM;
ii. Certificado de Área de Atuação em Perícia Médica emitido pela
Sociedade Brasileira de Perícias Médicas – Associação Médica
Brasileira;
iii. Certificado de Especialização Lato Sensu em Perícia Médica, com
carga horária mínima de 360 horas, emitido por instituição de
ensino regular, devidamente reconhecido e registrado no Ministério
da Educação e Cultura – MEC;
iv. Atestado de Capacitação Técnica fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, constando o nome, cargo e telefone do
responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os
prazos da execução e qualidade, e que comprove experiência
mínima de 06 meses na prática de serviços do objeto deste
credenciamento;
l) Declaração de que a empresa não se encontra impedida de participar de
Licitação, obrigando-se ainda a declarar, sob as penalidades cabíveis, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação; (Anexo VII);

m) Declarações de não impedimento para atendimento ao artigo 5° deste
regulamento com compromisso de informar a PRPREV em caso de
impedimento superveniente (modelo Anexo VI), individualizadas para
todos os profissionais indicados para a realização de perícias, conforme
a relação fornecida de acordo com a letra “i”;
n) Declaração onde se informe a disponibilidade de local com endereço fixo,
que atenda as condições técnicas para a prática médica de consultório,
onde
serão
realizados
os
exames
periciais
objeto
do
credenciamento;(Anexo V)
o) REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - Pessoa Jurídica (Anexo II);
p) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - Pessoa Jurídica (Anexo IV).
Parágrafo único: Os documentos exigidos neste Regulamento poderão ser
entregues em forma de cópias autenticadas ou cópias simples, mediante
apresentação de originais para conferencia.
Art. 7º - A SPM e a Comissão de Compras e Contratações da PRPREV
poderão, a qualquer tempo, efetuar as diligências que entenderem necessárias,
inclusive solicitando documentos complementares nos termos do § 3° do art. 85
da Lei PR 15.608/2007.
Art. 8° - O processo de cada interessado, instruído com os devidos
documentos, será recebido pela Comissão de Compras da PRPREV, que após
análise prévia, encaminhará à SPM aqueles cuja documentação exigida estiver
completa.
§ 1° - A SPM da PRPREV caberá a manifestação, por intermédio do Médico
Perito Supervisor, ou médico perito por este designado, na forma do anexo X.
§ 2° – A manifestação prevista no § 1° deste artigo, também avaliará as condições
locais, a capacitação técnica dos profissionais exigida para o credenciamento, e a
verificação das condições das instalações e equipamentos indispensáveis para a
realização dos procedimentos.
Art. 9° - Serão credenciados os profissionais (pessoa física/pessoa jurídica) que
atenderem a todas as condições estipuladas neste regulamento e serão chamados
para prestar serviços em caráter rotativo, estabelecido por ordem de credenciamento.
Parágrafo único – No caso de credenciamento de mais de um profissional/pessoa
física/pessoa jurídica, no mesmo dia, a ordem será estipulada mediante sorteio.
Art. 10 - A SPM procederá a seleção e classificação dos interessados que atenderem
a todas as condições dispostas neste Regulamento e no Edital de Chamamento.

Art. 11 - Após a homologação de cada procedimento pelo Conselho Diretor da
PRPREV, o credenciamento respectivo será publicado na imprensa oficial do
Estado e sítio “internet” da PRPREV.
Art. 12- O Credenciamento do profissional ou empresa, dar-se-á mediante a
formalização do respectivo Termo de Credenciamento (Anexo VIII).

Art. 13 - O credenciamento não se configurará como vínculo empregatício,
devendo o profissional credenciado firmar o “Termo de Conhecimento e
Anuência”, de acordo com o modelo – Anexo IV.
Art. 14 - Depois de concluído, o processo de credenciamento será arquivado
na Comissão de Compras e Contratações – CCC da PRPREV.

CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES E ATRIBUIÇÕES

Art. 15 – As modalidades para efeitos deste credenciamento são:
a) Médico especialista - ME - realiza exames especializados e/ou
complementares, a pedido da SPM, emitindo pareceres especializados, para
instrumentalizar processos disciplinares e/ou administrativos, bem como
subsidiar as conclusões dos médicos peritos examinadores, nos
procedimentos de sua competência.
b) Médico-Perito Examinador - MPE- realiza exames médico-periciais de
avaliação da capacidade laborativa em servidores, policiais militares, e
dependentes, com autorização específica para concluí-los.
c) Médico Assistente Técnico - AT – acompanha e realiza exames médicos
periciais em processos e demandas judiciais, prestando assistência técnica
para a PRPREV junto aos órgãos do Poder Judiciário.
Art. 16 - Os exames e procedimentos a serem realizados pelo profissional ou
por entidades credenciadas, mediante requisição da PRPREV, são os
especificados na Tabela de Honorários Médico Periciais-THMP que constitui o
Anexo I.
§1º: A tabela referida no caput deste artigo deve acompanhar o índice de
reajuste da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos CBHPM, submetida à aprovação do Conselho Diretor;
§ 2°: As Alterações nos valores de honorários, no custo operacional, bem como
eventuais inclusões ou exclusões de procedimentos médicos constantes da
THMP – (Anexo I), serão efetuadas mediante deliberação e autorização do
Conselho Diretor.
§ 3°: A realização de exames e procedimentos não constantes na Tabela de
Honorários Médicos Periciais – Anexo I, somente será efetuada em caráter
excepcional, e desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Fundamentação técnica do pedido e necessidade verificada
pelos médicos- peritos;

b) Que os exames e procedimentos solicitados constem da
CBHPM, da Associação Médica Brasileira;
c) Análise, e parecer técnico fundamentado e aprovação pela SPM
da PRPREV;
d) Autorização expressa do Conselho Diretor.
§4º: Será pago, a título de remuneração (custo operacional e honorários) para
os procedimentos efetuados de acordo com o parágrafo anterior, o valor do
porte previsto para o procedimento na CBHPM, da Associação Médica
Brasileira.
Art. 17 – A atuação do credenciado, na área de abrangência deste
regulamento, para os serviços a serem executados, dar-se-á em atendimento
aos critérios indicados pela SPM da PRPREV, conforme Regulamento de
Perícia Médica, devendo consistir, entre outros em:
a) Realizar e concluir exames médico-periciais em junta médica e elaborar
o laudo pericial para avaliação da capacidade laborativa de segurados
ativos, para fins de aposentadoria e reforma por invalidez permanente;
b) realizar e concluir exames médico-periciais em junta médica e elaborar o
laudo pericial para avaliação da capacidade laborativa em dependentes
de servidores civis e militares, para fins de inscrição e concessão de
benefícios a dependentes inválidos;
c) realizar exames médico-periciais em junta médica e elaborar o laudo
pericial de revisão de aposentados e reformados por invalidez
permanente;
d) realizar exames médico-periciais em junta médica e elaborar o laudo
pericial de revisão de pensionistas maiores inválidos;
e) realizar os exames médico-periciais em segurados e dependentes, nos
casos determinados pela SPM da PRPREV, em domicílio ou em
instituições de assistência médica ou de apoio terapêutico social;
f) realizar exames médico-periciais em junta médica, e elaborar o laudo
pericial conclusivo, em pedidos de reconsideração, recursos, ou outros
procedimentos administrativos determinados pela SPM da PRPREV;
g) realizar exames médico-periciais e elaborar o laudo pericial em
procedimentos de caracterização de doenças graves para fins de
benefícios de isenção fiscal - imposto de renda;
h) realizar exames médico-periciais e elaborar o laudo pericial em pedidos
de benefício assistencial por invalidez.
i) acompanhar perícias judiciais e emitir parecer técnico quando convocado
ou indicado como assistente técnico;
j) complementar laudos e relatórios, e oferecer os esclarecimentos técnicos
quando solicitado pela SPM da PRPREV;

k) realizar exames médico-periciais e elaborar o parecer especializado,
quando demandado como especialista;
l) realizar exames médico-periciais e elaborar o laudo pericial como perito
“ad hoc” em procedimentos administrativos disciplinares ou revisionais;
m) fornecer informações técnicas e outras, em recursos ou processos
administrativos, quando designado pela SPM da PRPREV.
n) participar e colaborar nos procedimentos específicos de capacitação e
treinamento promovidos ou patrocinados pela PRPREV;
o) realizar exames médicos periciais em domicílio ou hospital, inclusive em
munícipios fora da área de abrangência, conforme disposto no
Regulamento de Perícia Médica.
Art. 18 – Os profissionais e empresas credenciadas responderão, de forma
exclusiva, civil e/ou penalmente, por qualquer dano ou prejuízo, ainda que
involuntário, que venham a causar à PRPREV ou a terceiros.
Art. 19 - A distribuição da demanda dar-se-á por rotatividade, obedecida a área
geográfica de abrangência da localidade (cidade polo) sede do consultório dos
credenciados
§ 1° - A PRPREV poderá, em razão da especificidade da matéria, ou ainda
pela sua complexidade, indicar, a critério da SPM, determinado
credenciado, inclusive direcionando o exame para polo de atendimento
diverso;
§ 2° - Os credenciados devem obedecer ao disposto no art. 280 da Lei
5.869/1973 do Código de Processo Civil, e pelos artigos 92 a 98 do Código
de Ética Médica e Resolução do Conselho Federal de Medicina -CFM nº
1.931/2009, quanto à suspeição e impedimento, apresentando declaração
nos moldes do Anexo IX.
Art. 20 - A SPM da PRPREV fixará a quantidade máxima de exames/mês por
profissional, considerando-se a carga horária/jornada de trabalho disponível e
informada pelo credenciado por ocasião da Solicitação de Credenciamento –
Anexo II.
Parágrafo único – No caso de pessoa jurídica a quantidade de exames/mês
será fixada de acordo com a carga horária disponível e informada para cada
profissional relacionado de acordo com a alínea “i” do inciso II do Artigo 7º do
presente regulamento, e atendendo-se, no que couber, ao disposto no caput
deste artigo.
Art. 21 - Caberá à SPM da PRPREV o treinamento operacional do credenciado,
conforme os critérios definidos no Regulamento de Perícia Médica da PRPREV
em vigor.
Art. 22 - A execução dos serviços, bem como o desempenho dos profissionais
credenciados, será objeto de acompanhamento, supervisão, controle,

fiscalização e avaliação pela DPREV/SPM da PRPREV, que verificará, dentre
outros, os aspectos qualitativos e quantitativos, gerando informações mensais.
§1º: A fiscalização será exercida no interesse da PRPREV, e não exclui nem
reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade.
§2º: Quaisquer exigências efetuadas pela SPM da PRPREV, inerentes à
prestação dos serviços de perícia médica, deverão ser prontamente atendidas
pelo credenciado.
§3º: Os exames e procedimentos em hospital ou domicílio, inclusive aqueles
com necessidade de deslocamento para outro município, serão agendados
com antecedência, e não deverão comprometer a agenda normal dos exames
em consultório.
§ 4º: Para a realização dos exames e procedimentos em hospital ou domicílio,
inclusive aqueles fora do município, o médico credenciado deverá utilizar-se de
meios próprios, estando todos os custos agregados nos valores respectivos do
procedimento da Tabela de Honorários Médicos Periciais – Anexo I;
§ 5º: Os credenciados, profissionais médicos ou empresas, arcarão com todos
os ônus necessários à prestação dos serviços, inclusive quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciários e de acidentes de trabalho, eventuais danos
materiais, bem como tributos incidentes sobre os serviços, objeto do
credenciamento.

CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Art. 23 - O credenciado que venha a descumprir qualquer regra estabelecida
neste Regulamento ou no Edital de Chamamento ou no Termo de
Credenciamento, terá o seu credenciamento cancelado, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Regulamento, garantido o direito ao
contraditório como também à prévia e ampla defesa.
Parágrafo único: Caberá à SPM da PRPREV a deliberação sobre o assunto
pleiteado, podendo ser promovida a imediata suspensão do encaminhamento
de exames ao profissional ou entidade.
Art. 24 - No interesse da PRPREV, ou por ocorrência de fatos supervenientes,
caso fortuito, força maior, fatores imprevisíveis ou fato do príncipe, o
Credenciamento poderá ser cancelado ou suspenso.
Art. 25 - Do ato que indeferir o pedido ou cancelar o credenciamento efetivado,
bem como daquele que aplicar sanção, caberá recurso administrativo dirigido

ao Conselho Diretor nos termos do art. 94 lei 15.608/2007 e art. 109 da Lei
8.666/93
Parágrafo único – O Conselho Diretor decidirá o recurso no prazo previsto
pelo § 6º do art. 94 da Lei 16.608/2007 e § 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93.
Art. 26 – O credenciado poderá, a qualquer tempo e mediante notificação
prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias úteis, solicitar o cancelamento de
seu credenciamento, ficando obrigado ao cumprimento das responsabilidades
sobre os procedimentos em execução.
Art. 27– Poderá haver a suspensão temporária da obrigação de
realizar os serviços objeto do credenciamento por:

a) Férias anuais, por até 30 dias consecutivos;
b) Incapacidade por doença devidamente comprovada, motivo de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, a critério da SPM;
c) Participação de curso ou evento científico de aperfeiçoamento
técnico, por até 07 dias consecutivos;
Parágrafo único: Para as hipóteses previstas nos incisos a e c, o
credenciado deverá comunicar formalmente a SPM da PRPREV com a mínima
antecedência de 30 dias;

CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 28 - Pela inexecução total ou parcial os serviços designados como objeto
do Credenciamento, erro, imperfeição, mora, inadimplemento e não veracidade
das informações, a PRPREV poderá aplicar ao credenciado, segundo a
extensão da falta, as sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei n°
8.666/1993, e Art. 150 e seguintes da Lei Estadual nº 15.608/2007.
§ 1° - O credenciado ficará sujeito, ainda, às penalidades previstas nos incisos I
a IV, do artigo 87, da referida Lei Federal, a critério da PRPREV, caso se
verifique a prática dos ilícitos previstos no art. 88 do mesmo diploma legal.
§ 2° - As multas que porventura vierem a ser aplicadas serão nos percentuais a
seguir indicados:

a) Pelo atraso na execução dos serviços referentes ao Credenciamento,
o credenciado estará sujeito à multa de mora calculada à razão de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) do valor da obrigação não cumprida;
b) Pelo não cumprimento de qualquer das condições fixadas no Termo
de Credenciamento e não abrangida pela alínea anterior, o credenciado estará
sujeito à multa de mora à razão de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor
da remuneração para cada procedimento;
d) em caso de necessidade de refazimento ou complementação de
procedimentos técnicos deverá ser observado o prazo estabelecido pelo
Regulamento de Perícia Médica (Anexo XI) sob pena de aplicação de multa de
mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do serviço a ser refeito ou
complementado, por dia de atraso;
§ 3° - As multas previstas no parágrafo anterior são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, e serão calculadas sobre
os valores devidamente atualizados.
§ 4° - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos em conta
indicada pela Diretoria de Finanças e Patrimônio da PRPREV, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo ser processado mediante
desconto em parcelas devidas.
§ 5° - Além das multas estabelecidas, a PRPREV poderá recusar a prestação
de serviços se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a seu critério,
constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV, do artigo 87, da
Lei 8.666/1993, sem prejuízo das demais sanções previstas neste
Regulamento.
§ 6° - As sanções só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, devidamente justificados e comprovados, a
juízo da PRPREV.

CAPÍTULO VII
DO PAGAMENTO
Art. 29 - O pagamento pelo serviço devidamente prestado e atestado pela SPM
da PRPREV, computado no período compreendido entre o primeiro e o último
dia útil do mês, será efetuado no mês subsequente da seguinte forma:
a) mediante Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA ou Nota Fiscal,
por meio de depósito bancário em conta corrente titularizada e indicada no
Requerimento de Inscrição;

b) para o pagamento realizado mediante Nota Fiscal (pessoa jurídica) o
depósito bancário será efetivado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
empenho financeiro da área competente;
c) para o pagamento realizado mediante RPA (pessoa física), o depósito
bancário será efetivado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão
do respectivo recibo.
Art. 30- As despesas com o pagamento dos honorários dos profissionais
correrão por conta de dotação orçamentária própria da PRPREV no Grupo
Terceirização de Serviços de Perícia Médica.
Art. 31 – As despesas operacionais suportadas pelos credenciados, inerentes
ao procedimento administrativo e previamente acordadas pela SPM da
PRPREV, serão reembolsadas juntamente com o pagamento dos serviços.
Parágrafo único: Somente serão reembolsadas despesas devidamente
comprovadas e afetas à prestação de serviços objeto deste credenciamento,
mediante apresentação de prestação de contas formal à SPM da PRPREV.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 – Os credenciados deverão atender a qualificação e capacitação
técnica e operacional para a prestação dos serviços por meio digital, tal como;
certificação digital, elaboração de laudos e documentos eletrônicos, e utilização
da internet para tramitação dos documentos.
Art. 33 - Em caráter temporário, até que seja implementado o processo digital
para agendamento e emissão dos laudos periciais, os credenciados deverão
praticar agendamento via telefone e preenchimento de formulários e laudos em
meio físico, inclusive responsabilizando-se pela postagem de retorno dos
laudos elaborados em papel.
Art. 34 - Para efeitos de credenciamento não será admitida a sub -contratação
total ou parcial da prestação de serviços sem anuência expressa da PRPREV,
inclusive quanto aos procedimentos abrangidos pelo art. 4°.
Art. 35- Os credenciamentos vigentes permanecem em eficácia, e deverão, a
critério da SPM da PRPREV, ser atualizados de acordo com o Edital de
Credenciamento ou cancelados, sem implicar em quaisquer ônus para a
PRPREV.
Art. 36 - Estão impedidos de se habilitar no credenciamento estabelecido por
este Regulamento:

a) profissionais que forem servidores públicos titulares de cargos efetivos,
pertencentes aos Órgãos periciais e assemelhados do
funcionalismo público estadual;
b) profissionais que forem servidores públicos titulares de cargos efetivos,
pertencentes a área de atendimento de saúde a servidores
estaduais e seus dependentes;
c) profissionais detentores de cargo comissionado;
d) profissionais que estejam no exercício de mandato eletivo ou
registrados oficialmente para candidatura de cargo eletivo.
Parágrafo único - O credenciado que supervenientemente venha
a se enquadrar em uma das situações previstas neste artigo terá o seu
Credenciamento suspenso enquanto perdurar o impedimento.
Art. 37 - O profissional penalizado com o descredenciamento ou com
suspensão ficará impedido de se inscrever para procedimento de
Credenciamento subsequente.
Art. 38 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor em
conjunto com a SPM da PRPREV, à luz da legislação vigente e de
regência.
Art. 39 – Este regulamento entrará em vigor na data da publicação da
resolução da qual é parte integrante, revogando-se as disposições em
contrário, e em especial a Resolução nº 140/2008.

RESOLUÇÃO No 082/2014 do Conselho Diretor da PARANAPREVIDÊNCIA
TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICO-PERICIAIS

NOMENCLATURA
QUADRO I – PERÍCIA MÉDICA
Perícia Médica em consultório com
elaboração de relatório e parecer
conclusivo
Perícia Médica domiciliar com
emissão de relatório e parecer
conclusivo
Perícia Médica em Juízo com
emissão de relatório e parecer
conclusivo em assessoramento
técnico
Parecer por especialista após
exame médico para instrução da
avaliação médico-pericial
Perícia Médica em
domicilio/hospital, com
deslocamento para outro município
(***), com emissão de
relatório/parecer conclusivo

PROCEDIMENTO

CUSTO
OPERACIONAL

VALORES EM REAL

0,75 x (0,5 x 8C)*

-

257,16*

0,75 x (0,5 x 8C)*

5,30**

342,61

11 B

-

1.315,40

0,85 x (0,5 x 8C)

-

291,45

0,75 x (0,5 x 8C)

17,40**

527,06

(*) o valor refere-se ao procedimento singular, de cada médico participante na perícia, aplicado o
redutor estabelecido no item 4 deste anexo;
(**) o custo operacional será constante, independentemente de a perícia ser singular ou em junta
médica;
(***) os casos de deslocamento para outro Estado deverão ser previamente autorizados pela Diretoria
de Previdência.

1. EXAMES
QUADRO II – CARDIOLOGIA
Eletrocardiograma (ECG) com laudo
Cicloergometria (teste ergométrico com bicleta ergométrica ou
esteira)
Ecocardiograma bidimensional com Dopler
Holter
Cintilografia miocárdica
QUADRO III – OFTALMOLOGIA
Fundo de Olho (Fundoscopia)
Campimetria Computadorizada
Tonometria de aplanação
Angiofluorescinografia
Ultrassonografia Diagnóstica

Filme
m²
-

Porte
Procedimento
1B

Custo
Operacional
0,750

-

2A

7,160

0,3400
-

2A
2A
3B

20,000
8,100
16,987

Porte
Procedimento

Custo
Operacional

1B
2C
2B

0,500
3,000
1,000

Porte
Procedimento

Custo
Operacional

2A

0,780

2B
3B
3B

0,780
13,000
6,500

Porte
Procedimento
2B

Custo
Operacional
4,000

Filme
m²
0,1296
0,2400
0,3120
0,1728
0,6160
0,1440
0,1920
0,2400
0,1440
0,2400
0,1440
0,0864
0,0864
0,1440
0,1440
0,1728
0,0864
1,2000
0,3800

Porte
Procedimento
1B
1B
1B
1B
1C
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
2C
1B

Custo
Operacional
1,310
1,400
1,400
1,400
2,840
1,310
1,310
1,310
1,220
1,220
1,310
1,220
1,220
1,220
1,220
1,220
1,220
6,940
1,180

Filme
m²
0,6800
0,5100
0,3400
0,1700

Porte
Procedimento
3A
2B
2B
2A

Custo
Operacional
5,850
3,860
3,420
3,420

QUADRO IV - OTORRINOLARINGOLOGIA
Audiometria (limiares tonais aéreos e ósseos com mascamento,
discriminação e testes supralimiares)
Impedanciometria
Vídeo Laringoscopia
BERA

QUADRO V - PNEUMOLÓGICO
Prova de função pulmonar completa

QUADRO VI – RADIOLOGIA CLÍNICA
Coluna Cervical: AP, lateral, transoral em flexão
Coluna dorsal ou transição dorso-lombar, AP e lateral
Coluna lombo-sacra
Sacro-coccix
Coluna para escoliose: PA e lateral
Clavícula
Articulação coxo-femural
Coxa
Joelho ou rótula AP, lateral
Perna
Braço
Articulação tíbio társica
Cotovelo
Pé ou pododáctilos
Antebraço
Punho: AP, lateral e oblíquas
Mão ou quirodáctilos
Mamografia
Rx de tórax

QUADRO VII - ULTRASSONOGRAFIA
Abdomen total
Ginecológica
Mama
Músculo/Tendão

QUADRO VIII
AGENCIAMENTO/ALOCAÇÃO DE PERÍCIAS TERCEIRIZADAS

Procedimento
Perícia médica em consultório com elaboração de relatório e parecer
conclusivo
Perícia Médica domiciliar com emissão de relatório e parecer
conclusivo
Perícia Médica em Juízo com emissão de relatório e parecer
conclusivo em assessoramento técnico
Parecer por especialista após exame médico para instrução da
avaliação médico-pericial

Porte
Procedimento

Custo
Operacional (**)
Valor

0,5 x 8C
0,5 x 8C

342,88*
5,30

425,03*

11 C

1.315,40

0,5 x 8C

342,88

Perícia Médica em domicilio/hospital, com deslocamento para outro
município (***), com emissão de relatório/parecer conclusivo

0,5 x 8C

17,40

612,58*

(*) o valor refere-se ao procedimento singular, de cada médico participante na perícia;
(**) o custo operacional será constante, independentemente de a perícia ser singular ou em junta
médica;
(***) os casos de deslocamento para outro Estado deverão ser previamente autorizados pela Diretoria
de Previdência.

PORTE DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B



R$ 13,59
R$ 27,18
R$ 40,78
R$ 54,38
R$ 71,68
R$ 84,83
R$ 115,91
R$ 148,11
R$ 169,65
R$ 201,91
R$ 221,03
R$ 249,70
R$ 268,81
R$ 290,32

5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
9C
10A

R$ 308,23
R$ 335,72
R$ 369,18
R$ 403,82
R$ 436,08
R$ 482,67
R$ 571,07
R$ 616,48
R$ 646,35
R$ 685,77
R$ 728,79
R$ 796,89
R$ 878,11
R$ 942,64

10B
10C
11A
11B
11C
12A
12B
12C
13A
13B
13C
14A
14B
14C

R$ 1.021,49
R$ 1.133,79
R$ 1.199,51
R$ 1.315,40
R$ 1.443,24
R$ 1.495,80
R$ 1.608,11
R$ 1.970,10
R$ 2.168,43
R$ 2.378,70
R$ 2.630,79
R$ 2.931,86
R$ 3.189,93
R$ 3.518,47

A Unidade de Custo Operacional – UCO - ora adotada, que determinará o valor final do referido
Custo Operacional, é de R$ 15,15.

ANEXO II
CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO- SC

01 NOME OU RAZÃO SOCIAL

02

03

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (EM CASO DE PESSOA JURÍDICA)

EXTENSÃO DO CREDENCIAMENTO
ESPECIALIDADE

06

10

04

Nº DA INSCRIÇÃO DO INSS

05

Nº INSC. MUNICIPAL

VIGÊNCIA

CPF OU CGC

VINCULAÇÃO/POLO

CPF

CGC

07 CRM

08 CÓD.BANCO/AGENC.

11

LOCAL DE ATENDIMENTO

12

ENDEREÇO DO LOCAL DE ATENDIMENTO

13

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

14

ESPECIALIDADES/SERVIÇOS

15

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA:_____/_____/______

ASSINATURA DO REQUERENTE:

09

NºC/C

______________________________

ANEXO III

CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE TRABALHO - DCT

01

NOME OU RAZÃO SOCIAL

02

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NO CASO DE PESSOA JURÍDICA)

03 NACIONALIDADE 04 NATURALIDADE 05 DATA DE NASCIMENTO 06 ESTADO CIVIL 07

08 ENDEREÇO RESIDÊNCIAL

09

SEXO

TELEFONE

10
DECLARO CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS FIXADOS NO
REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICO-PERITO DA PARANAPREVIDÊNCIA, BEM
COMO COM AS NORMAS MÉDICO-PERICIAIS ESTABELECIDAS, INCLUSIVE COM TABELA DE
HONORÁRIOS APRESENTADA, COMPROMETENDO-ME A ACATÁ-LAS, DURANTE A CARGA HORÁRIA
DISPONIBILIZADA E INFORMADA, BEM COMO ME DISPONIBILIZO PARA DESLOCAMENTO EM
VIAGEM A MUNICIPIOS PRÓXIMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUANDO FOR O CASO
CONFORME REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO.

_______________________________
LOCALIDADE

______/______/________
DATA

_____________________________
ASSINATURA DO DECLARANTE

ANEXO IV
CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - DC

Eu,__________________________________________________
Médico-CRM nº ________, RG nº __________________, declaro que
estou ciente e de acordo que o credenciamento, na forma estabelecida,
não gera vínculo empregatício com a PARANAPREVIDÊNCIA,
conforme art. 12 do Regulamento de Credenciamento de MédicoPerito.

Local e data _____________________________

_______________________________________
Assinatura do Credenciado

ANEXO V
CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E EXCLUSIVIDADE DE
HORÁRIO – PERÍCIA MÉDICA

11

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E EXCLUSIVIDADE DE
HORÁRIO - PERÍCIA MÉDICA

COMPROMETO-ME
A
REALIZAR
OS
SERVIÇOS
CREDENCIADOS, PARA O QUE COLOCO À DISPOSIÇÃO AS
INSTALAÇÕES DECLINADAS NO REQUERIMENTO, NO(S)
SEGUINTE(S) HORÁRIO(S):

INÍCIO

FINAL

DIA DA SEMANA

OBSERVAÇÕES

LOCALIDADE________________________DATA _____/______/_______

ASSINATURA DO DECLARANTE________________________________

ANEXO VI

CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO - DI

Eu,_______________________________________________________
Médico- CRM n.º _______________, RG n.º ________________________,
declaro que não sou funcionário da PARANAPREVIDÊNCIA e nem sou
funcionário público em exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
Declaro, que não estou em exercício de mandato legislativo e nem executivo, e
que não estou registrado oficialmente para candidatura de cargo eletivo.
Conforme determina o art. 5º do Regulamento de Credenciamento de MédicoPerito da PARANAPREVIDÊNCIA.
Declaro ainda, que não sou servidor público estadual de órgão de perícia
médica ou de atendimento a saúde, em conformidade com o artigo....

Local e data _____________________________

_______________________________________
Assinatura

ANEXO VII

CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

Pessoa jurídica (razão social) inscrito sob CNPJ:________________ou pessoa física
inscrito sob o CPF:_______________, declaro que:

Não me encontro impedido (a), nem suspenso (a), nem fui declarado (a) inidôneos para
participar de licitações ou ainda contratar com o Poder Público.
Declaro ainda que, informarei, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
impeditivo ou suspensivo da manutenção do Credenciamento.

Local e data,

(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)
Ou
(Pessoa física)

ANEXO VIII
CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO

TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA MÉDICO PERITO

Processo: ................................Assunto: .............................................................de
médico ou instituições de saúde, para prestação de serviços à Perícia Médica.
DECISÃO: Conforme deliberação do Conselho Diretor, por meio da Resolução n.º
............... de ......../ ........./ .............. fica APROVADO o presente processo e
AUTORIZADO o Credenciamento
do Dr. Ou Razão Social (PJ)
....................................................................................para
exames
......................................................... em .........................................., conforme o
contido na Solicitação de Credenciamento.

____________________________
Diretor - Presidente
1.

ANEXO IX

CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO

DECLARAÇÃO DE NÃO ATUAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL ONDE
ESTEJA IMPEDIDO OU SEJA SUSPEITO

Eu,_______________________________________________________
Médico, CRM n.º _______________, RG: ________________________,
declaro que não atuarei como assistente técnico em processos judiciais em que
esteja impedido ou seja suspeito por lei, de acordo com no art. 280 da Lei
5.869/1973 do Código de Processo Civil, e pelos artigos 92 a 98 do Código de Ética
Médica

e

Resolução

do

Conselho

Federal

de

Medicina

nº 1.931/2009

Local e data _____________________________

_______________________________________
Assinatura

-CFM

ANEXO X
CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO
TERMO DE CREDECIAMENTO PARA MÉDICO PERITO
PARECER SUPERVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA
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PARECER DO MÉDICO-PERITO SUPERVISOR

DATA

19 ASS. E CARIMBO DO MEDICO-PERITO SUPERVISOR

20

ANUÊNCIA
DIRETORIA DE
PREVIDENCIA

