
• PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 018/2004 PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E 
ENIMAR SERVIÇOS MÉDICOS S/C L TDA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, com registro no CGC/MF 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos Tribunais 
Superiores, Bloco "A", Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, SÍLVIO 
FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF 884.071 .528-20 e RG 5.871.468-
SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, doravante designado simplesmente CREDENCIANTE e ENIMAR 
SERVIÇOS MÉDICOS S/C L TDA, inscrito no CNPJ 43.563.196/0001-35, situado na 
Alameda dos Angicos, n° 303, Rodovia Raposo Tavares, Granja Viana - Cotia-SP, 
telefone: (1 1 )3053-6611, e-mail:enimar@hcor.com.br, neste ato representado pelo Diretor 
Técnico Dr. EDSON RENATO ROMANO, doravante designado simplesmente 
CREDENCIADO, celebram o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO 018/2004, para prestação de serviços médicos e hospitalares com 
base no constante dos autos dos Processos Administrativos 711 /1993 e 3.340/2004 -
TRF-1a Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25, caput e Regulamento-Geral do PRO
SOCIAL, aprovado pela Resolução 670-006 de 04/06/2003, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto a alteração no termo de 
credenciamento da CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE; CLÁUSULA TERCEIRA
DA CLIENTELA; CLÁUSULA SÉTIMA- DO ATENDIMENTO; CLÁUSULA DÉCIMA- DO 
REAJUSTE; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO; CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA - DA GLOSA; CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES; 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL e CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉTIMA- DA VIGÊNCIA ao credenciamento principal. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES 

As cláusulas citadas passam a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

A finalidade deste Termo de Credenciamento é oferecer aos Magistrados, Servidores 
do TRF/1 8 Região, Seções Judiciárias e Subseções, bem como aos seus dependentes, serviços 
assistenciais imprescindíveis á preservação da saúde. 
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CLÁUSULA TERCEIRA -DA CLIENTELA 

/<r 
(cf u.~ 

í - 0 
A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento, constituir-se-á, exclu ivamenlé, 

por aquela inscrita nos registros do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores do 
Tribunal Regional Federal- 18 Região, Seções Judiciárias e Subseções Judiciárias. 

CLÁUSULA S~TIMA- DO ATENDIMENTO 

7. 1 - 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. 

7.2 - Nos casos de emergência, o CREDENCIADO prestará assistência no Pronto Socorro. Nos 
casos em que o período da internação for superior a 72 horas, o paciente ou responsável deverá 
providenciar a respectiva autorização junto ao PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA D~CIMA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preço dos serviços é o vigente na data de assinatura do termo de credenciamento e 
poderá ser objeto de renegociação entre o TRF-18 Região e o CREDENCIADO, observando-se a 
periodicidade mínima de 01(um) ano. 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA -DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita quinzenalmente pelo Credenciado, 
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 

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, Edifício Cabo Frio, 1° Subsolo, DIVAF e, por centro de custo da 
JFDF, em nome da Justiça Federal, para os servidores da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, devendo ser entregue no SAS - Quadra 04, Bloco "D", lote 07, Edifício Sede 11, 
Sobreloja. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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 Dívida 
Ativa da União junto á Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A Seção de Protocolo do Credenciante não está autorizado ao recebimento da 
documentação de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 
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PARAGRAFO QUIINTO 

Consideram-se como demais anexos citados no caput desta Cláusull:1} pS 
prescrições, solicitações de exames, descrições cirúrgicas, relatórios de despesas hospitala es / 
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 á privacidade do paciente, exceto quando solicitado por médico perito do 
Credenciante. 

PARAGRAFO SEXTO 

O Credenciante informará, mediante correspondência oficial, os nomes dos médicos 
peritos e respectivos números de inscrições no Conselho Regional de Medicina!CRM. 

PARAGRAFO SÉTIMO 

O Credenciante efetuará o pagamento dos serviços prestados no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança na Seção de 
Protocolo deste Tribunal. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CREDENCIADO 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer õnus 
ao Credenciante. 

PARAGRAFO OITAVO 

Nos casos de internação prolongada, 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. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GLOSA 

Ao CREDENCIANTE é reservado, 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. 

PARA GRAFO PRIMEIRO 

O CREDENCIANTE poderá exigir a apresentação de documentos complementares á 
realização das análises. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará ao CREDENCIADO relatório consubstanciado 
contendo as justificativas das glosas. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Ao CREDENCIADO é reservado o direito de recorrer das glosas no prazo máximo de 
90 (noventa) dias a contar da data do seu recebimento, devendo o recurso escrito conter os 
seguintes dados: 

1- número da nota fiscal ou outro documento de cobrança; 
2- número do processo; 
3- nome do beneficiário e matrícula; 
4- data de atendimento; 
5- discriminação do(s) item(s) glosado(s); 
6- valor do(s) item (s) glosado (s); 
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7- fundamentação para a revisão da glosa. 

CLAUSULA OtCIMA QUINTA- DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento e na forma do arl. 87, inciso I 
da Lei 8.666193, o CREDENCIANTE poderá aplicar ao CREDENCIADO a penalidade de 
adverlência, garantida a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do ofício comunicando a instauração do processo administrativo. 

PARA GRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincidência, fica reservado ao CREOENCIANTE o direito de rescindir 
unilateralmente o presente termo, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajuducial. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Da aplicação da penalidade prevista no caput desta cláusula e da rescisão unilateral 
constante do parágrafo anterior, caberá ao CREDENCIADO o direito de recorrer 
administrativamente, dentro do prazo estabelecido no arl. 109, inciso I da Lei 8.666193. 

CLAUSULA OtCIMA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das parles, decorrente da prestação dos serviços, regula-se 
pelo disposto no Código Civil Brasileiro. 

CLAUSULA OtCIMA StTIMA- DA VIGtNCIA 

Este instrumento terá vigência a parlir de sua assinatura e enquanto perdurarem as 
condições de contratação, observados os limites da conveniência e oporlunidade 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 credenciamento durante os exercícios subseqüentes serão 
publicados no O O. U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de cada ano. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CORPO CLÍNICO CREDENCIADO 

O corpo clínico credenciado é aquele constante no Anexo I do presente 
instrumento, devendo suas alterações ser comunicadas por escrito ao CREDENCIANTE, 
estando sujeitas à sua prévia aprovação e serão procedidas mediante simples notificação 
nos autos. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este instrumento, no presente exercício, correrão à conta de 
dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 
023010569200401- Elemento de Despesa 3.4.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO f: Alh 
L 

Foi emitida a Nota de Empenho 2009NE000025 em 19/01/2009, no valoNJe 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 do termo principal e do presente 
instrumento previstos para os próximos exercícios correrão à conta de dotações 
específicas consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência orçamentária para pagamento da despesa poderão ser 
utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores do 
Tribunal Regional Federal- 1a Região - PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

Este termo passa a vigorar na data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO 

Com a alteração constante deste termo aditivo, f icam inalteradas e ratificadas 
todas as demais cláusulas e condições do Termo de Credenciamento original. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO 

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

CLÁUSULA OITAVA - 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 NONA - 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, as 
partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

Brasília, 01 de junho de 2009. 

PELO CREDENCIADO: ----:::-=:::-:::-::-:-:::=:-:-:=:::-::=::-:-:-:-:-::-----
EDSON RENATO ROMANO 
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ANEXO I AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
018/2004 

CORPO CLINICO CREDENCIADO 

NOME REGISTRO ESPECIALIDADE 

Edson Renato Romano / CRM 29093 Cardiologia/intensivista 

Marco Antônio O. Barbosa / CRM 19476 Cardiologia/intensivista 

Enilton Sergio T. do Egito / CRM 24004 Cardiologia/intensivista 

Leopoldo Soares Piegas / CRM 13317 Cardiologia 

Eryberto E. T. do Egito / CRM 55418 Cardiologia 

Dinaldo C. de Oliveira / CRM 84435 Cardiologia 

Frederick M. B. de Gusmão / CRM 80702 Cardiologia 

Sueli Vieira Santos J CRM 88585 Cardiologia 
Adriana Costa Moreira / CRM 96484 Cardiologia 
Renato Campanati Vieira CRM 87027 Cardiologia 
Cláudio N. P. Conceição / CRM 96224 Cardiologia 
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