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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 009/05 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS 
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A FUNDAÇÃO 
ANTÔNIO PRUDENTE 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CNPJ sob o N. 
03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco "A", Brasília-DF, 
neste ato representado por seu Diretor-Geral, WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA 
SILVA, Cl N. 370.908 SSP-DF e CPF 097.828.001-63, residente e domiciliado nesta 
Capital, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, doravante designado 
simplesmente CREDENCIANTE, e de outro lado, a FUNDAÇÃO ANTÔNIO 
PRUDENTE, inscrito(a) no CNPJ sob o N1 60.961 .968/0001-06, situado(a) no(a) Rua 
Professor Antônio Prudente, n° 211 , Liberdade, São Paulo-SP, neste ato 
representado(a) por seu Diretor-Presidente Dr. RICARDO RENZO BRENTANI, e por 
sua Procuradora Dr". LOURDES APARECIDA MARQUES, doravante designado 
simplesmente CREDENCIADO, celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO 
N. 009/05, para prestação de serviços médico-hospitalares, com base no constante dos 
autos do Processo Administrativo n° 0711/93 - TRF-1 8 Região, Lei 8.666/93, 
especialmente art. 25 Caput, Lei n° 10.192, de 14/02/2001 , 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 médico-hospitalares para tratamento na especialidade ONCOLOGIA, e demais 
especialidades, ANEXO I, e serviços disponíveis pertinentes ou inerentes aos 
procedimentos oncológicos, em regimes: 

ambulatorial , 
internação clínica e cirúrgica 
serviços auxiliares ao diagnóstico e terapias 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE 

A finalidade deste Termo de Credenciamento é dotar o servidor do 
TRF/1 3 Região e das Seções Judiciárias, bem como seus dependentes, de serviços 
assistenciais imprescindíveis à preservação de sua saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, 
exclusivamente, por aquela inscrita como tal nos registros do Progr 
~"""'""·wores do Tribunal Regional Federal - 1• Região- PRO-SOCIAL . 

. J'0 

to, constituir-se-á, 
de Assistência aos 
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CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

O Credenciado obriga-se a: 

4.1 - Prestar, em suas instalações e dependências, por seu quadro técnico-profissional, 
assistência médico- hospitalar aos beneficiários do PRO-SOCIAL. . 

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 
Terceira. 

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, bem como a inclusão ou exclusão de serviços, que dependerá de 
autorização prévia do Credenciante. 

4.5 - Apresentar pedidos de procedimentos e internações de forma clara e objetiva, 
informando os respectivos códigos, tabelas e duração provável da internação. 

4.6 - 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. 

4.7- Manter atualizada, anualmente , junto ao Credenciante, a relação dos médicos do 
seu corpo clínico e dos serviços especializados a que poderão recorrer os beneficiários 
com indicação que oriente e facilite a livre escolha. 

4.8 - Disponibilizar acomodação em Apartamento Simples, acomodação para 
acompanhante, banheiro privativo e telefone, comprometendo-se a promover a internação 
em instalação de padrão superior, sem cobrança de valores complementares, inclusive de 
honorários profissionais, na hipótese de indisponibilidade de apartamento tipo B. 

4.9- Somente mediante comunicação prévia ao paciente, poderá o Credenciado internar 
os beneficiários em dependências inferiores, providenciando a remoção dos mesmos para 
a primeira vaga que ocorrer nas acomodações acordadas ou superiores. 

4.1 O - Na hipótese de atendimento nos casos de emergência, ou em dias não úteis, a 
"GUINAUTORIZAÇÃO" deverá ser apresentada no 1° dia útil subseqüente. Nessa 
hipótese, considerando a situação de emergência, a internação será realizada em 
acomodações com padrões disponíveis no momento, sendo cobrado segundo a sua ~ 
classificação. 

\._ , 
Credenciante 

considerar -se-á 
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4.12 - As internações eletivas serão efetuadas mediante apresentação de sol icit 
1ã~ -JJ 

internação assinada pelo médico integrante do Corpo Clínico da Credenciada e.. ~l#lj( ,..,.-o/ 
assiste o Beneficiário da Credenciante, além dos documentos constantes nos An~os~~-"' 
pertinentes. 

4.13 - Sem ônus adicional para a Credenciada, a Credenciada sempre que não dispuser 
de vagas nas acomodações previstas contratualmente, tratando-se de internação eletiva, 
internará os beneficiários em dependências superiores às mencionadas na Guia de 
Internação ou documento equivalente, providenciando a eventual remoção para a primeira 
vaga que ocorrer na acomodação determinada. 

4.14 - Somente em caráter excepcional, inexistindo vagas nas acomodações 
determinadas, Credenciada, poderá internar os beneficiários em dependências inferiores, 
providenciando a remoção dos mesmos para a primeira vaga que ocorrer na acomodação 
determinada. Tal procedimento deverá ter a concordância do paciente. 

CLAÚSULA QUINTA- DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários encaminhados ao 
Credenciado mediante apresentação do Ofício de Encaminhamento acompanhado de 
prescrição médica e de resultados de exames realizados e da carteira de Beneficiário do 
Programa, expedidos pelo PRO-SOCIAL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Para as hipóteses de internação ou átendimentos emergenciais, caso o 
Beneficiário e/ou seu responsável não apresente o "Ofício de Encaminhamento" emitido 
pela Credenciante, no prazo de 24 horas, ou até o 1 o (primeiro) dia útil posterior, o 
atendimento será considerado como particular. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ao Credenciado é reservado o direito de recusar qualquer paciente por 
motivo de indisponibilidade de acomodação ou ordem clínica que possam colocar em 
risco os interesses do Hospital, a sua própria segurança e também a segurança dos 
demais pacientes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O atendimento será realizado pela Credenciada, na ordem prioritária 
prevista na letra "b", do item VIl , da Resolução Normativa n° 42, de 04 de julho de 2003, 
respeitados os casos de urgência/emergência. 

PARÁGRAFO QUARTO 
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PARÁGRAFO QUINTO 

O Hospital mantido pela Credenciada é multidisciplinar, sendo que em razão 
da complexidade da sua especialização, os tratamentos deverão ser iniciado~~-

ambulatório, que por conseqüência, podem gerar hipóteses de internação. · ~ 
~LdaL. ~ 

\' ···-~;') 
/"~ ... 
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CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

6.1 - Efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei 

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

6.3 - Fiscalizar os serviços credenciados, através de médico perito de seu quadro 
expressamente apresentado à administração do Hospital, comunicando previamente as 
perícias e fiscalizações que serão feitas com a presença da administração do Hospital. 

6.4 - Responder expressamente ao Credenciado aos pedidos de extensão dos serviços 
contratados 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

7.1- Sujeitar -se às disposições contidas em normas e regulamentos gerais da Secretaria 
de Programas e Benefícios Sociais - Pro-Social, bem como às normas internas e 
disciplinares da Instituição prestadora de serviços. 

7.2 - 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, durante o período de garantia dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA- DO PREÇO 

Os preços dos serviços credenciados serão pagos, pelo Credenciante, a 
conta de Recursos da União ou Recursos Próprios, da seguinte forma: 

I - Honorários Médicos - de acordo com os valores expressos em moeda 
corrente (Real), constante da Tabela da AMB/92 Associação Médica 
Brasileira, para consultas e demais procedimentos; 

-Valor da consulta: R$ 38,00 (trinta e oito reais) / 
-CH: 0,35 ( trinta e cinco centavos de reais) para cobrança de Honorários Médicos e 
Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia. 
-Filme: remuneração conforme determinado pelo CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) 
-Procedimento de Banco de Sangue: 1.5(um ponto cinco) sobre a referida tabela. 

11 - as diárias, taxas e serv1ços espec1a1s serão pagos conforme Tabela Própria de Taxas 
e Serv1ços Hospitalares do Credenc1ado, ANEXO 11 ao creden1/1am o. O Credenciado 
obriga-se a comun1car o Credenc1ante, por escnto, qua1squer r ções que foram 
· troduz1das na refenda tabela, 

*~. Fu+-, 4f .., .. 
~ ~ ~ I , • o 

~ ~ ,,.., f::>" 
'>H:1 c::..~ 
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111 - os atendimentos de exames complementares, assim entendidos os de Patologia 
Clínica, Anatomia Patológica, Banco de Sangue, Ultra-sonografia, Radiologia, Tomografia, 
Medicina Nuclear, etc. serão cobrados à razão de 01 (uma) vez a Tabela da AMB/92, 
exceto para os procedimentos do Banco de Sangue, onde haverá um acréscimo de 
1 ,5(um ponto cinco) sobre a referida Tabela. 

IV-Tabela de Materiais: SIMPRO-(com acréscimo de 15% a título de taxa de 
comercialização) 

V- Tabela de Medicamentos- Brasíndice, com o parâmetro do PMC (preço máximo~ 

consumidor). c.,~{'" ~4~ VI - Tabela de Procedimentos Especiais, ANEXO 111 ao Termo de Credenciament~-~03Jt-. 
\1 ,. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO \ '<>, ., 
'- ~ , «.e Qi~~.' 
-~~ 

Os materiais e medicamentos não constantes nas tabelas de 
cobrança apresentadas acima deverão ser remunerados a partir do valor de nota fiscal 
com acréscimo de 15% a título de taxa de comercialização. Definir como parâmetro a nota 
fiscal , independe de controle governamental. 

CLÁUSULA NONA -DO REAJUSTE 

O preço dos serviços poderá ser renegociado entre o TRF- 18 Região e os 
representantes da categoria, obedecendo, em casos de eventual majoração, a 
periodicidade mínima de 01 (um) ano e observando como limite máximo de variação 
IGPM-DI FGV, e em caso da sua extinção, um outro índice que venha a substituí-lo, mas 
que sempre represente a variação dos custos no período de apuração. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Caso os preços dos serviços venham a ser, no todo ou em parte, 
controlados pelo Estado, o reajustamento dos mesmos, observará a periodicidade e os 
índices por ele divulgados. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita, pelo Credenciado, 
quinzenalmente, com datas estimadas para o dia 05 e 20 do mês correspondente, 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 Encaminhamento 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. j 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

O documento de cobrança a que se refere o Caput ~es láusula deverá · 

~. 

acompanhado, anualmente, ainda, de cópia dos seguintes do to( s: Certid ~ .... 

,!'!; ~t; r;l 
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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 .a 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secr., riaR -s0 
da Receita Federal. ~vfL~ 

PARÁGRAFO TERCEIRO I ~ 1' 

~... ,,o 
O Setor de Pagamento do Credenciante deverá consultar a regulan êt•Q 

das certidões do Credenciado( FGTS e INSS) antes de efetuar qualquer pagamento e, 
nos casos de irregularidade comprovada, suspender o pagamento das faturas 
apresentadas até a sua devida regularização. 

PARÁGRAFO QUARTO 

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

PARÁGRAFO QUINTO 

O Credenciante efetuará o pagamento dos serviços prestados em 1 O 
(dez) 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, o mesmo deverá ser considerado como glosa 
especificamente do erro apresentado, sendo aceito o restante dos documentos de 
cobrança que seguirão o prazo acordado. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Nos casos de internações prolongadas, acima de 15 (quinze) 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. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Todas as despesas não cobertas pela Credenciante, quer sejam 
realizadas em regime ambulatorial ou de internação, serão cobradas dos seus respectivos 
beneficiários, diretamente pela Credenciada, mediante tabela de preços de categoria 
particular. 

PARÁGRAFO OITAVO 
( 

Os eventuais gastos extraordinários, refeições de acompanhante 
(exceção feita aos acompanhantes de pacientes, menores de 18 anos , bem como os 
idosos -art.16 do Estatuto do Idoso - Lei 107 41 de 01/10/2003, que deverá ser suportada 
pela Credenciante), refrigerantes, revistas, lavagem de roupas pessoais, telefonemas 
interurbanos, etc., serão cobrados diretamente do beneficiário, de ~cordo om as tabelas 
particulares, sem interferência da Credenciante, facultando-se à redenciada a 

~~ • F::icitação de depósito, sempre que estas ocorrerem rotineiramente. f 
:9 . 'f> /1 . 
• o /(/ 
~ ~ . : 
~ ~ ~ ~~ ~ 
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PARÁGRAFO NONO 

A Credenciante será responsável por todas as despesas do atendimento 
a pessoa já excluída de seu quadro de beneficiários, mas que ainda conserve 
documento(s) de identificação, necessários ao atendimento pela Credenciada. 
PARÁGRAFO DÉCIMO 

A fatura será enviada à Credenciante, com os seguintes documentos 
básicos: 

t. . PR~S' 0'9 o 
~--F!..~. 
,-m_t} 

-Descritivo Detalhado das Contas (extrato) individualizado por conta; 
- Resumo das contas; 
- Guias/Autorizações para os procedimentos necessários. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
Q I 

R t- (f~ ' 

O não pagamento de qualquer fatura pela Credenciante, quer seja total · 
ou parcial, nas datas aprazadas na Cláusula Sétima, ensejará na aplicação imediata de 
multa contratual no importe de 2% (dois por cento) sobre o seu valor total da fatura, 
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (pro rata) e correção pelo 
IGPM-DI calculados até a efetiva liquidação. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

Não obstante a multa pecuniária, juros de mora e correção monetária, fica 
a Credenciada autorizada a suspender novos atendimentos até que sejam regularizados 
os pagamentos, respeitado o limite máximo consignado no parágrafo seguinte. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 

Decorridos 15 (quinze) dias sem os devidos pagamentos, a Credenciada 
considerará rescindido o presente contrato, sem necessidade de qualquer aviso, 
permanecendo, porém os direitos já adquiridos em decorrência dos serviços prestados e 
daqueles que prestará em decorrência dos atendimentos que impossibilitem a 
transferência para outra instituição de saúde. 

CLÁUSULA DÉCJMA PRIMEIRA- 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 

' 
Reserva-se ao Credenciado o d1re1to de recorre~das losas no pràzo 

máx1mo de 90 (noventa) d1as a contar da data do recebimento das m mas, devendo o 

reCUrSO Ser por eSCritO e COnter OS SeguinteS dadOS I 

7 
r ~ 

Número do processo, I Y 
Nome do benefic1áno e matrícula, _d ___ --·. 
Data de atend1mento, ~"JJ.-
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4- Discriminação do(s) item(s) glosado(s), 
5- Valor do(s) item (s) glosado (s) e 

c.,'~> ·so t · p~ 
~~L. ~ .-I 

6- Fundamentação para a revisão da glosa I " - ; ' 
~,.(' o 

I • Rell1l> • ---· 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em caso de divergências integrais ou parciais nas despesas que embasam 
a fatura apresentada pela Credenciada a Credenciante protocolará a respectiva 
impugnação (glosa) na sede da Credenciada, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos 
contados a partir do recebimento da fatura, contendo os seguintes documentos: 

a)Documentação original encaminhada pela Credenciada; 
b)Relatório detalhado da glosa, especificando o motivo, valor, número da fatura, conta ou 
nome do paciente e data da ocorrência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O início do procedimento de análise da impugnação pela Credenciada, 
será disparado somente com a recepção completa dos documentos mencionados, 
entregues pela Credenciante. Não serão entendidas como divergências, quaisquer 
questionamentos que se refiram aos protocolos de tratamento utilizados pela 
Credenciada, já que não haverá qualquer interferência da Credenciante na conduta 
médica, exceção feita a erro de procedimento. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Será considerada intempestiva a impugnação das contas ou parte delas, 
apresentadas fora do prazo previsto do "caput" da presente Cláusula, ou ainda no caso da 
documentação estar incompleta. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Depois de apresentada a eventual impugnação pela Credenciante, a 
Credenciada analisará as razões apresentadas, no prazo máximo de 07 (sete) dias 
corridos, gerando a respectiva resposta. 

PARÁGRAFO SEXTO 

As divergências eventualmente aceitas pela Credenciada, serão 
descontadas do pagamento da fatura. Caso subsistam divergências entre as partes, 
essencialmente de natureza técnica médica ou auxiliar, as partes se orientarão de acordo 
com as manifestações dos respectivos Conselhos (Federal e/ou Regional) respectivos, ou 
ainda pelas Associações Profissionais das respectivas especialidades. 

PARÁGRAFO SÉTIMO { 

O procedimento de ajuste das contas por meio de solução consensualme~te 
entre as partes, será concluído no período entre a entrega da fatura e o seu vencimento. 
Decorrido tal prazo sem qualquer conclusão, a fatura deverá se~q · da, pelo . valor 
· ontroverso prosseguindo a discussão controvérsia pelo PROCEDIM O ARBITRAL. 

i~~ • F~No' 

41 
_..;; 
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PARÁGRAFO OITAVO 

Quando as divergências versarem sobre matéria não prevista nos 
parágrafos anteriores, ou mesmo na hipótese de qualquer discussão não ser superada no 
período de solução consensual, ou seja, antes do pagamento da fatura, as partes deverão 
submeter o litígio à arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, na seguinte ordem de 
exclusão: 

a) Ad Hoc, por meio da nomeação de um profissional , preferencialmente médico com 
conhecimentos específicos para o caso, e desejável experiência em avaliação de contas 
médicas; ou 

b) Institucional, por meio da utilização de uma instituição ou cãmara respectiva. 

PARÁGRAFO NONO 

Não sendo nomeado de comum acordo, um profissional, Instituição ou 
Câmara para tratar do litígio, no prazo de até 07 (sete) dias corridos contados do 
vencimento da fatura, qualquer das partes poderá requerer a instauração do 
procedimento, a qualquer daqueles indicados nos itens "a" e "b" do parágrafo sexto da 
presente Cláusula, que desde já concordam e autorizam. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

Instaurado o Procedimento Arbitral, o mesmo deverá ser concluído no 
prazo máximo de 40 (quarenta) dias corridos.O resultado do Procedimento Arbitral será 
considerado soberano entre as partes, não lhes assistindo qualquer direito à rediscussão, 
ainda que judicial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

As partes estabelecem que as eventuais divergências, para que sejam 
remetidas à instauração do procedimento arbitral , serão acumuladas até alcançarem um 
valor mínimo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), não estando sujeitas à decadência ou 
prescrição. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

O Árbitro ou Juizo Arbitral deverá ser imparcial e independente, utilizando
se sempre de pareceres, conceitos e literatura apropriada, emanada pela legislação, 
normas dos Conselhos ou órgãos reguladores das classes, Associações, sendo que os 
honorários e despesas da Arbitragem deverão ser suportados pelas partes na medida da 
culpa de cada uma delas. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO 
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Caso o Árbitro constate a prática de má-fé ou atos protelatórios p~ra 
apuração de diferenças nas contas, por qualquer das partes, poderá arbitrar multa em 
favor da parte inocente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, para o exercício do ano 2005 correrão à conta de dotações 
consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 
02301056920040001 - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho de n° 2005NE000035 em 03/02/05, no 
valor estimativo inicial de R$3.236.889,00 (Três milhões, duzentos e trinta e seis mil, 
oitocentos e oitenta e nove reais) , para cobrir despesas deste Programa de Trabalho, 
durante o exercício de 2005. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As despesas previstas para o próximo exercício correrão à conta de 
dotação específica consignada 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-1a Região- Pro-Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 do TRF/1a Região, 
devidamente publicada no D.O.U. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincidência, fica reservado ao Credenciante o direito de rescindir, 
unilateralmente, o presente Termo, independentemente, de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos 
serviços, regula-se pelo disposto nos artigos 927 a 943 do CAPÍTULO I e 944 a 954 do 
CAPÍTULO 11 do Código Civil Brasileiro 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VIGÊNCIA 

Com base nas disposições contidas no Art. 57, Inciso 11 da Lei 8.666/93, o 
presente Instrumento vigorará por 60 meses, a vigorar a partir do dia 02/05/2005. 

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. 

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 SEXTA - 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 SÉTIMA - DA RESCISÃO 

O presente contrato tem vigência determinada na Cláusula Décima 
Quinta, podendo ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, a qualquer 
tempo, mediante aviso expresso e prévio de 30 dias, ou considerado imediatamente 
rescindido, independente de aviso, nas seguintes condições: 

a) descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições contratuais; 

b) em caso de liquidação extrajudicial, dissolução, concordância, Falência ou qualquer 
forma de extinção de qualquer das partes; 

c) não colaboração para a instauração do procedimento de Arbitragem; 

d) fraude ou dolo; 

e)infração às normas sanitárias e demais legislações em vigor; 

f) cessão ou transferência dos direitos e obrigações ora avençados , 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

~Jp~ 
;~-~\ 
~~~) 

No caso de suspensão, rescisão, distrato, resilição ou qualque;.P;: ~ • .,</ 
forma de extinção do presente contrato, a Credenciante obriga-se a comunicar e 
encaminhar os pacientes a outras entidades de saúde similares, sob suas próprias 
expensas, para que possam prosseguir com seus respectivos tratamentos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Aqueles pacientes impossibilitados de transferência por questões médicas, 
permanecerão internadas ou em continuidade com seus tratamentos ambulatoriais, até 
que a transferência esteja configurada como segura. Todas as despesas geradas em 
decorrência da continuidade de tais tratamentos, serão faturadas contra a Credenciante 
de acordo com as tabelas atualizadas e particulares na Credenciante. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS NORMAS INTERNAS DA CONTRATADA 

Fica estabelecido que, tanto a Credenciante, como os seus Beneficiários, 
deverão respeitar e obedecer aos regulamentos internos da Credenciada 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
FUNCIONAMENTO 

DOS TRIBUTOS e REGULARIDADE DE 

A Credenciada declara ser isenta do pagamento de tributos, 
comprometendo-se a comunicar imediatamente, caso haja mudança de tal condição, 
sendo também, única responsável pela regularidade do seu funcionamento, perante os 
órgãos públicos competentes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA AUTONOMIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Credenciada terá absoluta e exclusiva autonomia no gerenciamento dos 
"serviços", constituindo atribuição exclusiva dela, a indicação de pessoal necessário à 
execução do objeto presente contrato, os quais não manterão qualquer vínculo 
empregatício com a Credenciante. 
Parágrafo Único- A Credenciante não poderá interferir nas condutas terapêuticas 
adotadas pelos profissionais do hospital mantido pela Credenciada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E 

DANOS \ 

A Credenciante será integralmente responsável por perdas e danos que ' 
ocasionar em razão do atraso indevido na liberação de guias ou autorizações dos seus 
conveniados, isentando a Credenciada a de qualquer onerarão.Em outro sentido, a 
Credenciada é responsável por ações ou om1ssões de neghgên~1a, 1 rudênc1a ou 
1mperícia dos seus colaboradores, para-médicos e médicos Integra do seu corpo 

Ín!CO. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS CONSTRIÇÕES JUDICIAIS 

Na hipótese do Poder Judiciário conceder liminar ou tutela antecipada em 
favor de algum conveniado da Contratada, esta deverá cumprir integralmente a 
determinação legal, nos exatos termos lá exarados, independentemente de haver 
condição contratual em contrário, até decisão judicial definitiva ou em contrário do 
impasse. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

As partes convencionam por meio da presente Cláusula, que nos casos de 
divergências decorrentes de contas médicas/hospitalares que dão origens às faturas, os 
litígios e dúvidas deverão ser submetidos ao procedimento de Mediação e Arbitragem, 
previsto na Lei 9.307/96. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal 
do São Paulo 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, 02 de maio de 2005 

LOURDES APARECIDA MARQUES 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.009/05 

ESPECIALIDADES I SERVIÇOS 

il:> Acupuntura / 
ll:> Anatomia Patológica 
ll:> Angiologia ./ 
ll:> Anestesio logia / 
ll:> Audiologia 
ll:> Audiometria 
ll:> Biologia Molecular 
ll:> Braquiterapia 
ll:> Broncoscopia 
ll:> Cardiologia Clínica/ 
ll:> Cintilografia 
il:> Cirurgia Abdominal 1 
ll:> Cirurgia Buço-Maxilo-Facial ./' · 
ll:> Cirurgia Cabeça e Pescoço V 
ll:> Cirurgia Colo Proctologica 
ll:> Cirurgia Geral 
ll:> Cirurgia Mama 
ll:> Cirurgia Pediátrica 
ll:> C irurgia Pélvica 
ll:> Cirurgia Plástica Reparadora em Oncologia 
ll:> Cirurgia Torácica 
ll:> Cirurgia Urológica 
ll:> Cirurgia Vascular 
ll:> Citoscopia 
ll:> Citopatologia 
ll:> C línica Médica 
il:> Colonoscopia 
ll:> Densitometria Óssea 
ll:> Dermatologia (Oncologia Cutânea) 
il:> Ecocardiograma 
ll:> Eletrocardiograma 
ll:> Eletroencefalografia 
ll:> Endocrino logia 
ll:> Endoscopia Digestiva 
ll:> Endoscopia Perora! 
il:> Endoscopia Pulmonar 
ll:> Estomatologia 
ll:> Fisioterapia Motora 
ll:> Fisioterapia Respiratória 
ll:> Fonoaudiologia 
ll:> Gatroenterologia 
ll:> Genética 
ll:> Ginecologia 
il:> Hematologia 
ll:> Hemoterapia 

ll:> lnfectologia JJ 
ll:> Mamografia 
ll:> Mastologia 
ll:> Medicina Nucl r 
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~ Microcirurgia Reconstrutiva 
~ Nefrologia 
~ Neurocirurgia 
~ Neurologia 
~ 1 europediatria 
~ utrição 
~ Oftalmologia 
~ Oncologia 
~ Onopedia-Traumatologia 
~ Otorrinolaringologia 
~ Patologia Clínica 
~ Pediatria 
~ Pneumologia 
~ Proctologia 
~ Psico logia 
~ Psiquiatria 
~ Penioscopia 
~ Quimioterapia 
~ Radioterapia 
~ Radiologia 
~ Ressonância Nuclear Magnética 
~ Teste Ergométrico 
~ Tomografia Computadorizada 
~ Ultrassom Transvaginal 
~ Ultrassonografia 
~ Urologia 
~ Videocirurg ia Gástrica 
~ Videocirurgia G inecológica 
~ Vídeocirurgia Ortopédica 
~ Yideocirurgia Urológica 

( 
( 
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CÓDIGO 

009--1 

008-6 

005- 1 

010-8 

301-8 

00-1-3 

033-7 

003-5 

CÓDIGO 

068-0 

069-8 

070-1 
071.{) 

072-8 

CÓDIGO 

055-8 

112-0 

067- 1 

110-4 

CÓDIG O 

01 5-9 

05 1-5 

028-0 

0-18-5 

0 17-5 

029-9 

165-1 

CÓDIGO 

0 19-1 

0-12-6 

0 11 -6 

0-15-0 

031-0 

046-9 

021-3 

022-1 

167-8 

168-6 

CÓDIGO 
059-0 

060--1 

06 1-2 

062-0 

ANEXO 11 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 00905 
TAXAS E DIÁRIAS 

DIÁRIAS 

Enfermaria 

Apa rtamento Simples 

Apartamento Completo 

U.T.I. (Diária Fechada - sem cobrança de taxas ad iciona is) 

U.T .l. Pcdiatrica (Diária Fechada - sem cobrança de taxas adicionais) 

Semi-Intensiva 

Isolamento 

Tmnsplanle de Medula 

TAXAS D E SALAS C IRÚRGICAS O NCO LÓG ICAS 

Taxa de Sala Cirúrgica Pequena (2 hs) 

Taxa de Sala Cirúrg ica Média (3 hs) 

Taxa de Sala Cirúrg ica Gmndc (4 hs) 

Taxa de Sala Cirúrgica Especial (5 hs) 

Taxa de Sala Cirúrgica Hora Adicional 

TAXAS DE SALAS DIVERSAS 

Taxa de Sala de Procedimento de Ambulatório 

Taxa de Sala de Endoscopia!Broncoscopia!Estomatologia!Fotocoagulação 

Taxa de Sala de Repouso - Paciente Exlemo (plhora) 

Quimioterapia 

TAXAS DE AMBULATÓRIO E PRONTO ATEN DIMENTO 

Aplicação de Injeção ( IM/E V) 

Cardiovers<lo/Desfibrilador 

Enteroclisma (Lavagem Intestinal) 

Instalação de Caté tcr de Swan-Gans 

1 nstalação de Soro 

Sondagem Vcsical ou Gástrica 

Taxa de Coleta E~1ema 

TAXAS DE SERVlÇOS HOSPITALARES 

Aplicação de Morfina Epidural 

Aplicação lntra-Tecal (Punç;io Cistemo Sub-Occipital e Punção Lomba r) 

Aplicação por Porth a Catl1 ou Broviac 

Insta lação de lntracaú1 

Irrigação Continua 

Parnccntcsc ou Toracoccntcsc 

Manipulação de Dieta Enteral (Gavagem) (p/sessão) 

Manipulação de Nutriç;1o Parenteral (p/sess;1o) 
Refciç,1o p/ Acompanhante Almoço/Jantar 

Refeição p/ Acompanhante Descjum I 

C URATIVOS 

Curativo Especial Oncológico 

Curntivo Grande Oncológico 

Curativo Médio O ncológico 

Curativo Pequeno Oncológico 

RS 

~ 2 12AO 

~2~.80 

~ ~95.60 

1557.60 

1 ~86.80 :; 
736.32 

~ 438.96 

5(,6,~0 

RS 

k -1 13.47 

559,32 

705. 17 ~ 8~5.35 

82. 1. v 
R$ 

t/ 59.62 

62.63 

20.76 / 
86,40 ./ 

R$ 

~ 3.9 1 

20.94 / 
10.~8 

21.65 I 5.68 

10,-18 b/ 
83 .~Ó 

RS 
/ 18A6 

6-1,-IQ ~ 55.5~ v 2 1.65 

14.2 1 / 
74.88 ; 
1-1.56 

~ 2~,3 1 

13.20 

~ ú.OO 

r I 
RS 

51.46 ~- ' 
36.91 

~ ~~ . 
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CÓDIGO R$ ,.P..-
TAXAS DE APARELHOS DIVERSOS ESSAS TAXAS NÃO 

SERÃO REMUNERADAS NO CENTRO CJRURGJ.CO ,.--04 1-8 Aspirador (plscssão) 4.45 
057-4 Bisluri Elétrico (pluso) 29,63 v 
058-2 Bomba de Sucção Continua (Emerson) (p/horn) 9,76 v 
081-6 Bomba Infusorn (plhorn) 6,04 v 
107-4 Capinógrafo (p/horn) 9,94 v_ 
052-3 Criosprny 38,14 v 035-3 lntensiJicador de Imagem (p/uso) 47,57 
106-6 Marca-Passo de Demanda!E,.1emo (p/24 horas) 89,42 

__.... 
08 1-7 Microscópio Cinírgico (p/horn) 35.84 / 

082-5 Monitor Cardíaco/Débito (p/hora) 9,94 ~ 108-2 Oximetro de Pulso (p/hora) 9,94 
102-3 Oximctro Eletrónico (plhora) 7,81 / 
089-2 Respirador à pressão (Bird Mark) (p/hora) 5,32 / 

088-4 Respirador à volume microprocessado (Servo, Bird 8400, Secrisl) (plbom) 18,46 I-
166-0 Taxa de Uso de Aspirador Ultrnsonico (Cavitron) 1 25,2~ 
43.09.000-1 Taxa de Uso do Aparelho de Videolaparoscopia 1400C 

CÓDIGO TAXAS DE SERVIÇOS DE ORTOPEDIA R$ v 132-5 Colocação de Gesso 44,7 1 

CÓDIGO GASOTERAPIA R$ 

~ 100-7 I nalaçõcs p/ sessão 9,23 
099-0 Nebulização Continua 54,65 
104-0 Oxigênio (p/hora) 9,76 / 
105-8 Protoxido de Nitrogênio (plhora) 51,82 v 
CÓDIGO PROCED~ENTOSESPECIAIS RS 
27.05.00 1-7 Coleta de Medula Ossea 25235 CH v'y 
27.05.002-5 Coleta Stem Ce ll 7 148CH 
30.03.001-3 Quimioterapia de Alta Dose com T AMO 40000 CH 

/ 24.03.007-4 Ressecção de Tumores Endobrônquicos ,..'! •11Q '3 00 ;I, 1-t 1400 CH 

CÓDIGO O UTROS R$ 

HM -AMB/92 AMB/92 

CH - Honoràrios médicos 0,35 
CH - SADT 0,35 v Consulta 38,()( 

Banco de Sangue: 1,5 x A tabela AMB/92 

Materiais: Simpro com 15% de taxa de comerciali7.ação t\ j;, 

{ 
Medicamentos: Brasindice 
Filme Radiológico M2 

p 22 
Retomo de Consulta: I 5 Dias 1 

( '. ,Yí 
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ANEXO 111 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.009/05 

EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

1) Biologia Molecular 

CO DIGO DESCRIÇÃO VALOR 
/ 

OBSERVAÇÕES 
RS 

28. 17.001·(, Chlamydia 90,00 / 
28. 17.002-4 Citomcgalovírus 170,00 tft~zação para cobrança de Antigcn.:mia para CM V 

28. 17.003·2 Cromossomo Philadcllia 265,00 
28. 17.()()..1-D IILA-DR 390.00 / 
28. 17.005-D IILA-DR+DQ 390,00 ./ 
28. 17.00ú-7 llcpalitc 13 (qualilalivo) 170,00 / 

28. 17.007-5 llcpatite 13 (quantitallvo) 335,00 utilização para cobrança de Hepatite 13- Rcsistl!ncia c Antirctrovirais c 
/ Quantilativo para llepatilc B 

28. 17.008-3 llepatite C -Antígeno IICV 167,50 / 
(qualitativo) 

28. 17.009-1 I k'patite C- Anllgeno IICV 335,00 uti~ para cobrança de Hepatite C Quantllall\'O e Hepatite C 
( quantilativo) Res· encia a Interferon 

28. 17.0 I 0-5 llerpcs Simples 170,00 v 
28. 17.012- 1 I !IV (Quantitativo) 335,00 ~çiio para cobrança de IOVI !)NA (PCR Qualitativo), !li VI 

Sensível e I UV Quantitativo 

28. 17.013-0 IIPV (Vínas do Papiloma l lumano) 130,00 v + subtipagcm 

28. 17.014-8 Mycobacteria 150,00 l< 
28.17.015-6 /\mplificaçi10 de Mat.:rial - 210,00 utilização para cobrança de: Captura llibrida pam Nciss...,-ia 

qualitati\'O (outros rcagl!ntcs) ~~wrhoca..:. Nl:!issc.:..Tia gonorhoeae por LCR, Chlamydia Pncumoniac 

I 
PCR, Citomcgalovfrus Quantitativo, Enzima Conversora 

angiotensina, Mycopla~1na Pnetunoniac por PCR. PCR para Caxumba-
Qualitativo, PCR pam Dengue-Detecção, PCR para Entcrovinas 
Qualiialivo, PCR para IILA 1327, PCR parn Pneumocystis carinii, 
Pcsqtrisa de DNA Lcgionclla pncumophila por PCR, Pesquisa de DNA 
de Leislunania brazilicnsis por PCR. Pesquisa de DNA de Adcnovírus 
por PCR. 

/ 
28.17.0 16-4 Fator V, de L.aydcn 195, utilização para cobrança de Pesquisa de Mutação no Gene da 

/trombina c Fator V de Leiden 

28. 17.0 17-2 Fibrosc Cisrica 25~ utilização para cobrança de Fibrosc Cística e PKD-1 (Doença de Rim 
Policistico) 

28. 17.018-0 Ht.··motilia 360,00 // 
28.17.019-9 X-Frilgil 900,00 / 
28. 17.020-2 Mononuck-osc- cpstcin b..'UT 202,50 / 
28. 17.021-0 Rubéola 205,00 '/ 
28.17.022-9 T oxoplasmose 135,00 / 
28. 17.024-5 Parvovirus 255,00 
99.01.001 -1 ScquL.,lciamcnto de DNA do Gene 810,00 y APC(fam) 

99.01.001-1 Sequenciamento de DNA do 810,00 ~- /i\ Gene APC (pac) 
99.01.003-8 BRCA 1 por familiar 225,00 // ( 

99.01 .004-6 BRCA 1 por paciente 450,00 "Y 
99.01.005-4 BRCA2 por familiar 225,00 ~/ 
99.01 .006-2 BRCA2 por paciente 450,00 ~ 

f/) I 
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99.03.001-2 Pesquisa de Translocação 15:17 

99.03.002-0 HIV Genotipagem 
99.03.003-9 Sequenciamento de ONA de 

GeneP53 
99.03.004-7 PCR para Borrelia burgdorferi 

(Doença Lyme) 

99.04.002-6 Instabilidade de Microssatélite 
BAT26 

99.05.101-1 Genoüpagem da Hepatite C 
99.05.102-8 Parternidade -2 periciandos 
99.05.103-0 Metilenotetrahidrofolato redutase 

99.05.104-4 Paternidade- 3 periciandos 
99.05.105-2 Paternidade- 4 periciandos 
99.05.106-0 Espólio- 2 periciandos 
99.05.107-9 Espólio- 3 periciandos 
99.05.108-7 Espólio- 4 periciandos 
99.05.109-5 Estatística para Identificação 

Humana 

2) Ca11tura Híbrida 

3) Coleta de Células 

Códieo DEC RIÇÃO DO EXAME 

27.05.00 1-7. Coleta de Medula Óssea Á 
27.05.002-5 Coleta de Stem Ccll ./ 

-'l Emissão Otoacústica 

81o,oov 
/ 

650,00 
650.oov 

500,00 Triagem de trombofilia 

/ 

335,00 . 
672,00 ./ 
360,00 / 

672,001/ 
1.008,00 '/ / 

960,00 Para este exame cobrar Estatística -" 
1.440,00 Para este exame cobrar Estatística // 
1.920,00 Para este exame cobrar Estatística / 

500,00 

5) Exames de :un1>l ificaçào do ví rus da he11atitc C c HIV 

6) Hcrccpt Tcst 

7) Lmunofcnotipagcm de sangue IJCriférico 

CH 

25.235 
7.J.t8 

RS 
37.50 

C H 
375 
375 

R$ J 
210,00 I 

.... 
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8) Mamotomia 

EXAME 

Não esta incluoso: Exame de amllomo patológico 

9) Panimctros de Ili'Oiiferação tu mora l: 

10) Pet Scan 

R$ 

1.300.00 

11) Radioterapia 

Código DESCRIÇÃO DO EXAME / 
35.02.008-3 Braquiterapia de a lta laxa de qose ../ 5000 CH 
35.0 1.010~ Simulação de tratamenlo ,// R$ 100.00 
35.0 1.011-8 Plancjamcnlo Técnico / R$ 150.00 

12) Vac Fix 

í 


