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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 022/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A UNIMED NORTE 

NORDESTE - CONFEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO, com registro no CNPJ 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos Tribunais 

Superiores, Bloco A, Brasilia-DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, SÍLVIO 

FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF 884.071 .528-20 e RG 5.871468-

SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, doravante designado simplesmente CREDENCIANTE e a UNIMED 

NORTE NORDESTE - CONFEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO inscrita no CNPJ 09237009-0001-95 situada na Avenida Carneiro 

Cunha, n. 55, Bairro da Torre, João Pessoa/PB, CEP: 58.040-240, telefone (83)3048-

2700, neste ato representada por seu Diretor Presidente, REGINALDO TAVARES DE 

ALBUQUERQUE, brasilei ro, casado, médico, CPF 040.274.934-00, RG 90.740, SSP/PB, 

e por seu Diretor da Operadora de Plano de Saúde DARIVAL BRINGEL DE OLINDA, 

brasilei ro, casado, médico, CPF 037405.523-87, RG 202.781 SSP/CE, doravante 

designada simplesmente CREDENCIADA, celebram o presente TERMO DE 

CREDENCIAMENTO 022/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO

HOSPITALARES, com base no constante dos Processos Administrativos 711/1993 e 

5.781/2009 - TRF-1• Região, Lei 8.666/93, especialmen rt. 25, caput e Regulamento 

Geral do PRO-SOCIAL, aprovado pela Resolução O 06 de 04/06/2003, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto a prestação, pela 

CREDENCIADA, de serviços de assistência à saúde nos regimes ambulatorial , de 

internação e pronto-socorro diurno e noturno, prestados por intermédio de rede contratada 

pela CREDENCIADA, bem como por todas as cooperativas que integram o Sistema 

Nacional UNIMED, abrangendo todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Medicina - CFM, Associação Médica Brasileira - AMB, e demais conselhos 

dos profissionais das áreas de saúde disponíveis na estrutura da CREDENCIADA, bem 

como em obediência à cobertura mínima prevista pelo rol da Agência Nacional de Saúde 

-ANS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O acréscimo ou supressão dos serviços objeto do presente termo de 

credenciamento pela CREDENCIADA deverá ser informado ao CREDENCIANTE 

mediante documento escrito que será juntado aos autos respectivos e estará sujeito à sua 

prévia aprovação, devendo as alterações ser procedidas por apostilamento nos autos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O Manual de Relacionamento e Integração UNIMED se aplica, 

subsidiariamente, aos casos omissos do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA CLIENTELA 

A cliente la dos serviços, objeto deste Termo de Credenciamento, 

consti tuir-se-á por aquela inscrita no Programa de 

Servidores do Tribunal Regional Federal - 1 • Região 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

A CREDENCIADA obriga-se a: 

3.1 - prestar os serviços objeto deste credenciamento por rede nacional de prestadores 

em todos os municípios onde exerçam ou venham a exercer atividades; 

3.2 - disponibilizar, junto ao CREDENCIANTE, listagem completa atualizada (lista de 

referência UNIMED) onde constem, de preferência, os profissionais e instituições que 

compõem a rede nacional de prestadores, com serviço web de busca que utilize, no 

mínimo, os seguintes parâmetros: nome do profissional, localidade e especialidade; 

3.2.1 - deverá ser encaminhada, periodicamente, lista de prestadores 

considerados como referência para os casos de urgência e emergência, em todas as 

localidades onde há atuação da CREDENCIADA; 

3.3 - 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 

Segunda; 

3.4 - dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-profissional, 

declarados na proposta de prestação de serviços; 

3.5- apresentar ao CREDENCIANTE pedidos de procedimentos e internações de forma 

clara e objetiva, informando os respectivos códigos, tabelas e duração provável da 

internação; 

3.5.1 - apresentar ao CREDENCIANTE pedido de prorrogação de internação, 

devidamente justificado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 

3.6 - disponibilizar acomodação em apartamento tipo B, individual, com banheiro 

privativo, comprometendo-se a promover a internação e 

sem cobrança de valores complementares, inclus· 

hipótese de indisponibilidade de apartamento tipo B 

TRf 1° REG!AcHIJP I~ 02 05 
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3.7 - responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e pr;_e~s. 

"'k- .~~u 

incidentes sobre os valores dos serviços prestados, comprovando mediante apre~e'i1f'aÇão 
de documentos, eventual isenção tributária de que seja beneficiário; 

3.8 - colocar á disposição dos beneficiários e prestadores de serviços de sua rede 

credenciada uma Central de Atendimento disponível 24 (vinte quatro) horas do dia, sete 

dias por semana, apta a esclarecer dúvidas, prestar orientações, receber solicitações de 

autorizações, conferir autorizações de procedimentos, realizar a regulação de 

procedimentos e encaminhar o beneficiário para que este tenha o atendimento 

necessário; 

3.8.1 - a Central de Atendimento será acessada através de ligação gratuita via 

estação telefônica DDG (0800) 722-6090 e o atendimento será prestado por 

atendentes conhecedores das regras previstas no PRO-SOCIAL; 

3.8.2 - avaliar em sua Central de Atendimento, imediatamente, os pedidos de 

exames expedidos pelos profissionais de saúde, emitindo a respectiva autorização, 

quando for de sua competência, de acordo com as normas do PRO-SOCIAL. 

3.9 - acompanhar as internações dos beneficiários e providenciar a prorrogação do 

período inicialmente autorizado, quando necessário. Caso haja alteração do tipo de 

internação originalmente autorizada (de clínica para cirúrgica ou vice-versa) ou mudança 

no tratamento inicialmente proposto, deverá haver autorização prévia por parte do 

CREDENCIANTE. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

4.1 -efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei; 

4.2 - divulgar, junto aos beneficiários do PRO-SOCIAL, por io de endereço eletrônico 

para acesso pela internet. listagem completa (lista de ref ia UNIMED) onde constem 

os profissionais e instituições que compõem a rede naci EDENCIADOS; 
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. - responsa 1 1zar-se pe o pagamento mtegral de todas as despesas autor!z~das, em-

conformidade com as tabelas relacionadas na Cláusula Sétima- Do Preço; 

4.4 - encaminhar à CREDENCIADA a relação dos beneficiários e de seus dependentes, 

bem como comunicar os eventuais cancelamentos e inclusões, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a partir do seu acontecimento; 

4.5- zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários regularmente inscritos no 

Programa mediante apresentação da carteira própria de identificação da UNIMED emitida 

com base na relação de beneficiários, e fornecida ao CREDENCIANTE pela 

CREDENCIADA, juntamente com documento de identidade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CREDENCIADA está autorizada a liberar procedimentos médicos ambulatoriais 

e/ou exames complementares ao diagnóstico, cujo valor individual não exceda o 

equivalente a 06 (seis) consultas eletivas, inclusive para pacotes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As autorizações para o atendimento e admissão hospitalar para fins de 

internações clinicas e/ou cirúrgicas de urgência/emergência, independente de valor, 

horário, dia útil ou não, serão feitas diretamente pela CREDENCIADA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os atendimentos e admissões autorizados na con 

deverão ser informados 

(setenta e duas) horas. 

TRF I'REGIÁOJiW>i$02-05 

do parágrafo anterior 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO 

PARÁGRAFO QUARTO 

Fica a CREDENCIADA obrigada a solicitar autorização prévia ao CREDENCIANTE 

para os procedimentos e/ou exames não constantes na tabela relacionada na Cláusula 

Sétima e os realizados sob a forma de pacote ou códigos específicos criados. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Todo exame realizado durante a internação está automaticamente autorizado, 

exceto nos casos abaixo relacionados, que necessitam de autorização da 

CREDENCIANTE 

- inclusão de novos procedimentos 

- uso de prótese, órtese, materiais especiais e de síntese, mesmo aqueles que fazem 

parte do ato cirúrgico; 

- medicamentos quimioterápicos; 

- hemodinâmica; 

- radiologia intervencionista 

- não há necessidade de autorização, no caso de alterações no código do procedimento já 

autorizado, pelo CONTRATANTE, durante o ato cirúrgico, entretanto, na cobrança deverá 

constar o relatório médico da auditoria médica justificando a alteração; 

- não há necessidade de autorização prévia para remoções inter-hospitalares realizadas 

dentro da área de ação da UNIMED Executora. 

- fisioterapia ou outros procedimentos seriados necessários ao paciente internado, em 

razão de cirurgia e ou internação. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O PRO-SOCIAL terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, para retorno das 

autorizações solicitadas. Decorrido este prazo a Auditoria da UNIMED poderá deliberar de 

acordo com o Rol da ANS, suas atualizações e coberturas adicionais previstas no 

contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

O PRO-SOCIAL terá o prazo de 72 (setenta 

autorizações solicitadas para OPME, que dJ erão 

... ----· ~~ 
• dd orn• , "" cotomo "" 
ser (~hadas de 03 (três) 
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cotações realizadas pela CREDENCIADA ~oy1 

?},.. ~ 
A autonzação será baseada nas cotações apresentadas pela CREDEI'í!Cliti.ID.Al ~~ 

realizadas pelo CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO OITAVO 

As autorizações para OPME obedecerão ao critério de menor preço. 

PARÁGRAFO NONO 

A utilização dos serviços da rede credenciada do sistema UNIMED está 

condicionada aos contratos firmados entre a UNIMED local (Prestadora) e a 

CREDENCIADA, na data do atendimento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

6.1 - O CREDENCIANTE encaminhará a relação dos beneficiários e seus dependentes à 

CREDENCIADA para a confecção das carteiras de identificação. 

6.1.1 - As carteiras devem ser encaminhadas ao CREDENCIANTE no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da solicitação. 

6.2 - A CREDENCIADA confeccionará e entregará novas cartei ras de identificação sem 

ônus para o CREDENCIANTE nas seguintes situações: 

a) inclusão inicial no cadastro de beneficiários e renovação de carteiras, por ocasião 

do término de validade; 

b) quando solicitadas pelo CREDENCIANTE em substituição às carteiras extraviadas 

e/ou danificadas. 

6 3 - As carteiras de identificação deverão conter prazo f1t~e de 01 (um) ano, 

considerando a data de ass1natura das partes ~ 

~ 
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6.4- O CREDENCIANTE responsabiliza-se pelo recolhimento e inutilização Ôàs cartet~~s 
de seus beneficiários nos casos de exclusão, vencimento ou rescisão do Termo de 

Credenciamento. 

6.5- Na hipótese de não ocorrer a devolução da carteira pelo beneficiário excluído, fica o 

CREDENCIANTE responsável pelas despesas decorrentes de sua utilização indevida, 

sempre que não seja necessária autorização prévia para a rea lização dos procedimentos 

6.6- Na renovação da carteira de identificação, por ocasião do término de val idade, não 

haverá custos para o CREDENCIANTE ou beneficiário. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO 

Os preços dos serviços contratados serão pagos pelo CREDENCIANTE de acordo 

com os valores relacionados nas tabelas abaixo, acompanhadas das respectivas 

instruções que farão parte integrante deste termo. 

I - Honorários Médicos: os preços serão pagos de acordo com os quantitativos 

constantes na Tabela CBHPM 4• Edição, Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos, com redutor de 10°/o (dez por cento) para Unidade de Custo 

Operacional e 10%~(dez por cento) para Portes, e valor de honorários médicos para 
\ '\ -

consulta de R$ 4~,00 (quarenta e três reais), acrescidos da taxa de administração de 
( 

15% (quinze por cento). 

11- Honorários de Anestesiologistas : serão pagos conforme item I desta cláusula. 

Para as localidades que possuam acordos locais diferenciados a autorização será dada 

mediante comprovação. 

111 - Filme Radiológico: Colégio Brasileiro de Radiologia. 

IV- Despesas Hospitalares: serão pagas de acordo com os valores expressos na Tabela 

de Taxas e Diárias do TRF - Tribunal Regional Federal 1• Região, Tipo A (TRF- TTD), 

acrescidas da taxa de administração de @ (quinze or cento):?" 

Caso as taxas e diárias negociadas em acordo loc entre a Unimed e o prestador de 

serviço, não constarem na tabela TRF-TTD, pod - cobradas, mediante autorização 
TRF·1•REG!Ao-IMP 1!102·05 
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prévia, com apresentação da guia de atendimento, sendo repassados o ~lere~a~o 
A ·ni 

mais taxa de administração. ' 'Y,<:-1 • Re0~. 

V - Remoção de paciente: O valor da remoção será pago conforme tabela UNIMED 

prestadora ou negociação local, acrescida da taxa administrativa, desde que efetivamente 

comprovada através da guia de atendimento. 

VI - Material Descartável : à razão de 1.0 (uma vez) os valores constantes na Tabela 

SIMPRO NACIONAL com taxa de comercialização 10% (dez por cento). 1 

VIl - Medicamentos: à razão de 1.0 (uma vez) os valores constantes no Guia 

Farmacêutico Brasindice. , 

VIII - OPMES: (órteses, próteses e materiais especiais) serão pagos mediante 

apresentação de nota fiscal e cópia da cotação autorizada aplicando-se margem de 

comercialização de até 30% (trinta por cento) especificada no ato do pedido de 

autorização. 

Fica autorizada a apresentação de documento comprobatório de compra para as UNIMED 

prestadoras-locais, na impossibilidade de apresentação da nota fiscal orig inal. 

X - Refeição para Acompanhante de acordo com tabela e instruções a seguir: 

CAFE DA I 
I 

PROCEDIMENTO MANHÃ E ALMOÇO JANTAR TOTAL 

CEIA I 
Refeição para acompanhante I 

de beneficiário em regime de 
R$10,00 

I internação independente da 
R$ 13,00 R$13,00 R$ 36,00 I 

idade. 
__j --- -----

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Tratamentos seriados não somente 
sendo permitidos no caso de pacientes em regime 

TRF I' REGIÃOIIMP 15-02 05 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARAGRAFO SEGUNDO 

As tabelas do Tribunal Regional Federal 1" Região encontram-se disponíveis no 

site www.trf1 .qov.br/setoriais/prosocialftabelas. 

CLÁUSULA OITAVA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preço dos serviços é o vigente na data de assinatura deste 

instrumento e poderá ser objeto de renegociação entre as partes, observando-se a 

periodicidade mínima de 01(um) ano. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita quinzenalmente pela 

CREDENCIADA, através de documento de cobrança (nota fiscal , solicitação médica, guia 

de atendimento e demais anexos), não sendo aceitas Guias de Atendimento com prazo 

superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de atendimento. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Consideram-se como demais anexos citados no caput desta cláusula, 

documentos do prontuário, solicitações de exames, relatórios de despesas médico-odonto 

hospitalares, medicamentos, boletins anestésicos e uaisquer outros comprovantes 

necessários ao processo, ressalvados o código d é a médica, o sigilo ao acesso dos 

documentos, bem como o respeito à privacidade o 

lRF-!'REGI.A.o.,I.!P1S.C20:5 
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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 á 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Divida Ativa da União junto á Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação 

de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

PARAGRAFO QUARTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE não receberá a documentação de 

cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 

PARAGRAFO QUINTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 

(vinte) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no setor 

de protocolo, desde que cumprido o disposto no caput, parágrafo segundo e parágrafo 

terceiro acima. 

PARAGRAFO SEXTO 

Nos casos de internações prolongadas, acima de 1 O (dez) dias, as contas 

poderão ser encaminhadas parcialmente, na data normal do faturamento, acompanhadas 

de cópia da guia de internação bem como das respectivas prorrogações de 

internação autorizadas pelo CREDENCIANTE. 

PARAGRAFO SÉTIMO 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por centro de custo em 

nome do TRF para os servidores do Tribunal Regional Federal da 1• Região, a ser 

entregue no SEPN Quadra 510, Bloco "C", Lote 08, 1° Subsolo, DIVAF/SECBE- Edifício 

Cabo Frio- Brasília/DF, e, em nome da Justiça Fe ral , para os servidores da Seção 

Judiciária do Distrito Federal , a ser entregue o AS -Quadra 04, Bloco "D", lote 07, 

Sobreloja - Edifício Sede 11 - Brasília/DF. 

I~ 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO OITAVO 

Fica a CREDENCIADA dispensada do envio rotineiro das guias originais 

de serviços, exceto aquelas que se refiram às internações hospitalares e notas que 

contenham taxas, diárias, materiais e/ou medicamentos, tendo em vista que à 

CREDENCIANTE acatará a auditoria prévia realizada pela UNIMED PRESTADORA, 

conforme a pertinência. 

PARÁGRAFO NONO 

A CREDENCIADA deverá disponibilizar ao CREDENCIANTE, sempre que 

solicitados, tendo em vista esclarecer as dúvidas das auditorias médicos e/ou 

administrativas os documentos comprobatórios de consultas, exames e procedimentos 

dispensados do envio de guias originais de serviço. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

A utilização dos serviços da rede credenciada do sistema UNIMED está 

condicionada aos contratos firmados entre a UNIMED local (Prestadora) e a 

CREDENCIADA, na data do atendimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 

complementares à realização das análises. 

TRF I'REGIÂO.It.lP \5·02~ 
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PARAGRAFO SEGUNDO 

'·~ o:;r>t 
O CREDENCIANTE encaminhará a CREDENCIADA relatóno consuSsfàf1~ado 

contendo as justificativas das glosas até 60 (sessenta) dias. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

A CREDENCIADA é reservado o direito de recorrer das glosas no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do seu recebimento, devendo o recurso 

ser por escrito e conter os seguintes dados 

1- número da nota fiscal ou outro documento de cobrança; 

2- número do processo; 

3- nome do beneficiário e matricula; 

4- data de atendimento; 

5- discriminação do(s) item(s) glosado(s); 

6- valor do(s) item (s) glosado (s) e 

7- fundamentação para a revisão da glosa. 

PARAGRAFO QUARTO 

Caberá à unidade tomadora dos serviços (TRF ou SJDF), analisar o recurso de 

glosa, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data do seu recebimento, devendo 

encaminhar relatório consubstanciado à CREDENCIADA, contendo a justificativa e a 

decisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este instrumento, no pre nte exercício, correrão à conta de 

dotações consignadas para a Unidade Orçament · a 12.102 - Programa de Trabalho 

02301056920040001 - Elemento de Despesa 

Pessoa Jurídica. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO ~
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Foi emitida a Nota de Empenho 2009NE000025 em 19/01 /2009, no valor 

estimativo de R$ 3.043.920,00 (três milhões, quarenta e três mil, novecentos e vinte reais) 

para fazer face às despesas no presente exercício. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os recursos para cobertura das despesas com o presente instrumento 

previstas para os próximos exercícios correrão à conta de dotações específicas 

consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência de recursos orçamentários para pagamento da 

despesa, poderão ser utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos 

Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal - 1" Região. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento e na forma do art. 

87, inciso I da Lei 8.666/93, o CREDENCIANTE poderá aplicar a CREDENCIADA a 

penalidade de advertência, garantida a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do ofício comunicando a instauração do processo 

administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincidência, fica rese~ado o CREDENCIANTE o direito de 

rescindir unilateralmente o presente instrum independente de notificação ou 

lolecpel,ç>o i""'''' '" e''"'""'''' ~ 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Da aplicação da penalidade prevista no caput desta cláusula e da rescisão 

unilateral constante do parágrafo anterior, caberá a CREDENCIADA o direito de recorrer 

administrativamente, dentro do prazo estabelecido no art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 

regula-se pelo disposto no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA 

Este instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e enquanto 

perdurarem as condições de contratação, observados os limites da conveniência e 

oportunidade da Administração Pública, ficando condicionada, ainda, à existência em 

cada ano, de dotação orçamentária para fazer face às despesas dele decorrentes. 

O número da nota de empenho, bem como a indicação dos recursos para 

atender as despesas do presente instrumento 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 QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61 , parágrafo único da Lei 8.666/93, 

este instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescin i or acordo entre as partes, mediante 

aviso prévio de 60 (sessenta) dias do término pi'Rllon•'lu:t.<:Y,pela parte interessada. 
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CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal do 

Distrito Federal para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento. 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento, 

às partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 
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