
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 018/04 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS 
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E ENIMAR SERVIÇOS 
MÉDICOS S/C L TOA. 

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CGC/MF N° 03.658.507/0001-25 e 
sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco "A", Brasília-DF, neste ato representado 
por seu Diretor-Geral, ALCIDES DINIZ DA SILVA, CPF N° 067.745.471-68 e Cl N° 
220.508/SEP-DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais 
e regulamentares, doravante designado simplesmente CREDENCIANTE, e de outro lado, 
ENIMAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrito( a) no CNPJ sob o N° 43.563196/0001-35, 
situado( a) no( a) Alameda dos Angicos, n° 303, Rodovia Raposo Tavares, Granja Viana
Cotia-SP, neste ato representado pelo(a) Diretor Técnico Dr. EDSON RENATO 
ROMANO, doravante designados simplesmente CREDENCIADO, celebram o presente 
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 018/04, para prestação de serviços médicos e 
hospitalares com base no constante dos autos do Processo Administrativo n° 0711/93 -
TRF-1" Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25, caput e Regulamento-Geral do PRO
SOCIAL, aprovado pela Resolução N.670-006 de 04/06/2003, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente termo tem como objeto a prestação, pelo CREDENCIADO, de 
Serviços Médicos em: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), UNIDADE 
CORONÁR~(Uc0ePRONTOSOCORRO. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE 

A finalidade deste Termo de Credenciamento é dotar o servidor do 
TRF/1" Região e das Seções Judiciárias, bem como seus dependentes, de serviços 
assistenciais imprescindíveis à preservação da saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento, consti 1r- e-á, 
exclusivamente, por aquela inscrita como tal nos registros do Programa de Assist 
aos Servidores do Tribunal Regional Federal-1" Região- PRO-SOCIAL. 
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CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

O Credenciado obriga-se a: 

4.1 - Prestar assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL, por intermédio do seu corpo 
clínico, nas instalações e dependências da Associação do Sanatório Sírio - Hospital do 
Coração - HCOR, ../ 

4.2 - Prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento imediato do 
presente Termo e à aplicação das penalidades previstas em sua Cláusula Décima Quinta. 

4.3 - Dispor, no mínimo, das instalações, equipamentos, material e quadro 
técnico-profissional, declarados na proposta de prestação de serviços. 

4.4 - Informar ao Credenciante quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste 
credenciamento. A inclusão de novos serviços dependerá de autorização prévia do 
Credenciante. 

4.5 - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários 
incidentes sobre os valores dos serviços prestados, comprovando mediante 
apresentação de documentos, eventual isenção tributária de que seja beneficiário. 

4.6 - Manter atualizada, junto ao Credenciante, a relação dos médicos a que poderão 
recorrer os beneficiários com indicação que oriente e facilite a livre escolha. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do 
objeto deste Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE _1] 
O CREDENCIANTE obriga-se a: {~ -
5.1 - Efetuar, dos pagamentos devidos ao CREDENCIADO, os descontos e 
recolhimentos previstos em lei. 

5.2 - Divulgar junto aos beneficiários do PRO-SOCIAL, a relação dos médicos e dos 
serviços especializados objeto deste credenciamento. 

5.3 - Fiscalizar os serviços através de profissional perito de seu quadro expressamente 
apresentado à administração do Credenciado, comunicando previamente as perícias e 
fiscalizações. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 
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6.1 - Sujeitar-se às disposições contidas em normas e regulamentos gerais da Secretaria 
de Programas e Benefícios Sociais - Pro-Social, bem como às normas internas !'l ~ '/ 
disciplinares da Instituição prestadora de serviços. 

6.2 - Obedecer aos procedimentos e rotinas previstas para o início e conclusão de todos 
os serviços, bem como seguir rigorosamente o cronograma de manutenção para todos os 
tratamentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários encaminhados, 
mediante Autorização do Credenciante, com apresentação do Ofício de 
Encaminhamento, expedido pela Secretaria de Programas e Benefícios Sociais e da 
Carteira de Beneficiário do Programa. 

CLÁUSULA OITAVA- DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

Caberá ao Pro-Social, em sua ação de supervisão e acompanhamento: 

7. 1 - Inspecionar o estabelecimento do Credenciado, no tocante à estrutura de serviços, 
aos recursos materiais e humanos e à qualidade do atendimento, para fins de 
manutenção do credenciamento; 

7.2- Averiguar a qualidade dos serviços prestados, as condições ambientais e o estado as 
instalações, equipamentos, utensílios e dependências reservadas aos beneficiários, nos 
casos de reclamações dos beneficiários; 

7.3- Zelar pelo fiel cumprimento deste contrato. 

CLÁUSULA NONA- DO PREÇO 

Os preços dos serviços ora credenciados serão pagos pelo Credenciante de 
acordo com os valores relacionados abaixo: 

3 X a Tabela AMB/92 com CH 0,36 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Para pacientes em UTI o acompanhamento será efetuado por Médico Clínico 
ou lntensivista não plantonista, nunca os dois. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 

As tabelas e preços utilizados neste credenciamento são os vigentes na data 
da assinatura do mesmo e poderão ser reajustados anualmente, observados os limites e 
referências dos índices setoriais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
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Caso os preços dos serviços venham a ser, no todo ou em parte, contr<~lados 1'50 
pelo Estado, o reajustamento dos mesmos observará a periodicidade e os índices por ele e 
divulgados. -·--. - -

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A revisão contratual somente poderá ser realizada após um ano de vigência 
deste Termo de Credenciamento, exceto na ocorrência de fato extraordinário 
devidamente comprovado pelo Credenciado e reconhecido pela administração do 
Credenciante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita, pelo Credenciado, 
quinzenalmente, através de documento de cobrança, acompanhado dos comprovantes 
de prestação de serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários 
ou seus responsáveis, bem como pelo Credenciado, não sendo aceitas Guias de 
Atendimento com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
atendimento . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A contagem do prazo a que se refere esta Cláusula, nos casos de 
internação, será considerada a partir da data da alta do paciente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O documento de cobrança a que se refere o Caput desta cláusula 
deverá vir acompanhado, ainda, de cópia dos seguintes documentos: Certidão 
Negativa de Débito junto ao INSS, Certificado de Regularização de Situação com o 
FGTS, Certidão quanto à Dívida Ativa da União junto à Procuradoria da Fazenda 
Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados 
pela Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Setor de Protocolo do Credenciante não está autorizado ao 
recebimento da documentação de cobrança, em caso de não observância do dis~to 
no parágrafo anterior. u 

PARÁGRAFO QUARTO 

Considera-se como demais anexos, citados no caput desta láu ula, 
prescnçoes, solicitações de exames, descrições cirúrgicas, relatórios de despesas 
hospitalares e medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros comprovantes 
necessários ao processo, ressalvados o código de ética médica, o sigilo ao acesso dos 
documentos médicos, bem como o respeito à privacidade do paciente, exceto quando 
solicitado por médico perito do Credenciante. 

PARÁGRAFO QUINTO 

I 

~~-/ 
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o Credenciante informará, mediante correspondência oficial, · os 
nomes dos médicos peritos e respectivos números de inscrições no Conselho Regional 5~ 
de Medicina/CRM. G 

PARÁGRAFO SEXTO . ', 

O Credenciante efetuará o pagamento dos serviços prestados em 15 
(quinze) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no 
Setor de Protocolo deste Tribunal. Havendo erro no documento de cobrança ou outra 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o 
pagamento sustado, até que o Credenciado providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer ônus por parte do Credenciante. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Nos casos de internações prolongadas, acima de 20 (vinte) dias, as 
contas poderão ser encaminhadas parcialmente, na data normal do faturamento, 
acompanhada de cópia da guia de internação bem como das respectivas 
prorrogações de internação autorizadas pelo CREDENCIANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GLOSA 

Reserva-se ao Credenciante, mediante análise técnica e financeira, o 
direito de glosar, total ou parcialmente os procedimentos apresentados em desacordo 
com as disposições contidas no presente instrumento. Ocorrendo glosas, estas serão 
deduzidas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança da 
despesa realizada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O Credenciante poderá exigir a apresentação de documentos 
complementares à realização das análises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O Credenciante encaminhará ao credenciado relatório 
consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Reserva-se ao Credenciado o direito de recorrer das glosas no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento das mesmas, devendo 
o recurso ser por escrito e conter os seguintes dados: 

1- Número do processo, 
2- Nome do beneficiário e matrícula, 
3- Data de atendimento, 
4- Discriminação do(s) item(s) glosado(s), 
5- Valor do(s) item (s) glosado (s) e 
6- Fundamentação para a revisão da glosa 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO PROFISSIONAL OU EQUIPE NÃO VINCULÃD~ 

~· 

AO TERMO DE CEDENCIAMENTO ' -- I 
;t ,. 'ri.~( / 

O atendimento aos beneficiários não poderá ser feito por profissional'-ot:l_..
equipe de profissionais não vinculados ao presente Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, para o exercício do ano 2004 correrão à 
conta de dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de 
Trabalho 02301056920040001 -Elemento de Despesa 3.4.90.39.00- Outros Serviços de 
Terceiros- Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho de n° 2004NE000030 em 19/01/04, no 
valor estimativo inicial de R$ 1.854.654,00 (hum milhão, oitocentos e cinqüenta e quatro 
mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais) , para cobrir despesas deste Programa de 
Trabalho, durante o exercício de 2004. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As despesas previstas para os próximos exercícios correrão à conta de 
dotações específicas consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Em havendo insuficiência orçamentária para a liquidação da despesa 
poderão ser utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos Servidores do 
TRF-1 8 Região- Pro-Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS PENALIDADES 

Face ao disposto no Art. 87. Inciso I da Lei 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do presente Instrumento, o Credenciante poderá aplicar ao 
Credenciado, garantida a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a penalidade 
de Advertência, através de portaria expedida pela Diretoria Geral da Secretaria ~ 
TRF/1a Região, devidamente publicada no D.O.U. .J 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Da aplicação da penalidade prevista no Caput desta cláusula e d 
rescisão unilateral constante no parágrafo anterior, caberá ao Credenciado direito de 
recorrer administrativamente, dentro do prazo estabelecido no Art. 109, Inciso I da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos 
serviços, reoula-se pelo disposto nos artioos 927 a 943 do CAPÍTULO I e 944 a 954 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Com base nas disposições contidas no Art. 57, Inciso 11 da Le1 8 666[93, , ~c~:. 
o presente Instrumento vigorará por 60 meses, com início em 01/06/~ ~--------

PARÁGRAFO PRIMEIRO ~ 
O prazo de vigência do presente credenciamento em exercícios 

subseqüentes ficará condicionado à existência , em cada ano, de dotação orçamentária 
para fazer face ás despesas dele decorrentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O número da Nota de Empenho, bem como a indicação dos recursos 
para atender as despesas do presente credenciamento durante os exercícios 
subseqüentes serão publicados no D.O.U. na forma de extrato, tão logo seja 
empenhada a despesa de cada ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61 , parágrafo único da Lei n. 
8.666/93, este Instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 

O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante 
aviso prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

As partes elegem desde já o Foro Central da Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, como competente para dirimir qualquer questão relativa ao 
presente contrato, com renúncia expressa das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente em 2(duas) 
vias de igual teor e forma, para um só e mesmo efeito de direito, perante as duas 
testemunhas ao final também assinadas. 

Brasília, 01 de junho de 2004 
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EDSON RENATO ROMANO 
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