
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 131/03 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS 
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A FUNDAÇÃO 
ZERBINI - INSTITUTO DO CORAÇÃO 

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, brasileiro, casado, 
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, a FUNDAÇÃO ZERBINI, inscrito(a) 
no CNPJ sob o N° 50.644.053/0001-13, situado(a) no(a) Av. Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, n° 44, 2° andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, neste ato representado(a) por 
seu Presidente Dr. MÁRIO GORLA e seu Vice-Presidente Dr. CARLOS ALBERTO 
FANUCCHI DE OLIVEIRA, doravante designado simplesmente CREDENCIADO, e o 
INCOR-INSTITUTO DO CORAÇÃO, situado(a) no(a) Av. Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, n° 44, 2° andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, neste ato representado(a) por 
seu Diretor-Geral Prof. Dr. JOSÉ ANTÔNIO FRANCHINI RAMIRES e seu Diretor 
Executivo Dr. DAVID EVERSON UIP, doravante designado simplesmente 
INTERVENIENTE ANUENTE, celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO 
N. 131/03, para prestação de serviços médico-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 médico-hospitalares especializados compreenden(ildo: 

atendimento ambulatorial, 
internação clínica e cirúrgica 
seviços auxiliares ao diagnóstico e tratamento de pacientes internado e 
pacientes externos 
atendimento psicológicos (consulta, diagnose e tratamento) 

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 de sua saúde. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento, constituir-se-á, 
exclusivamente, por aquela inscrita como tal nos registros do Programa de Assistência 
aos Servidores do Tribunal Regional Federal- 13 Região- PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

O Credenciado obriga-se a: 

4.1 - Prestar, nas dependências do INTERVENIENTE ANUENTE, 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 á 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. A inclusão de 
novos serviços 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 - Apresentar pedido de prorrogação de internação, devidamente justificado, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

4. 7 - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários 
incidentes sobre os valores dos serviços prestados, comprovando m~diant 
apresentação de documentos, eventual isenção tributária de que seja beneficiário. 

4.8 - Manter atualizada, junto ao Credenciante, a relação dos médicos do se o o 
clínico e dos serviços especializados a que poderão recorrer os beneficiários . 

4.9 - Disponibilizar acomodação em Apartamento I, com banheiro privativo, 
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 I. 

4.1 O - Somente mediante comunicação prévia ao Credenciante, poderá o Credenciado 
internar os beneficiários em dependências inferiores, providenciando a remoção dos 
mesmos para a primeira vaga que ocorrer nas acomodações acordadas ou 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO \;?>_. ------I 'I•. -o ~O'" 

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

CLAÚSULA QUINTA - DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários encaminhados ao 
Credenciado, mediante apresentação do Ofício de Encaminhamento e da carteira de 
Beneficiário do Programa, expedidos pelo PRO-SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1 - Efetuar 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 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. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

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 e 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 
tod~s os tratamentos, durante o período de garantia dos serviços. _.Ofl 
CLAUSULA OITAVA- DO PREÇO (}J ( . 

Os preços dos serviços hora credenciados serão pagos, pelo 
Credenciante, a conta de Recursos da União ou Recursos Próprios com base na 
Tabela de Particular, praticada na data de assinatura do presente Instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os medicamentos serão cobrados de acordo com os preços do 
Guia Brasíndice ou Diário Oficial da União e os materiais farmacêuticos serão coprados 
com base no preço de fornecedor acrescido de no máximo 15% (quinze por cen 
admitida como margem de comercialização. q r; 
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PODER JUDICIÁRIO 
. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA NONA· DO REAJUSTE 

O preço dos serviços poderá ser renegociado entre o TRF- 1 a 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 o 
Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna, calculado e divulgado pela Fundação 
Getulio Vargas no período correspondente. 

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, 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. (f 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Setor de Protocolo do Credenciante não está autorizad ao 
recebimento da documentação de cobrança , em caso de não observância do disposto 
no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Considera-se como demais anexos, citados no caput desta Cláusula, 
prescrições, 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 JilCesso dos 
documentos médicos, bem como o respeito à privacidade do paciente, ex eto quando 
solicitado por médico perito do Credenciante. 
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PODER JUDICIÁRIO 
. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO QUINTO ~... -• 
,. Rell1• 

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

PARÁGRAFO SEXTO 

As despesas cobertas pelo presente Termo não incluem a refeição do 
acompanhante as quais correrão integralmente por conta do beneficiário ou de seu ~ 
responsável, com exceção da mãe nutriz , para qual fica assegurada a refeição. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

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 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 OITAVO 

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 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 serv1u de base de cálculo para a cobrança da 
despesa realizada. _ 0{) 
PARÁGRAFO PRIMEIRO OI( 

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. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

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 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, para o exercício do ano 2003 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° 2003NE000027 em 20/01/03, 
no valor estimativo inicial de R$ 2.487.600,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e 
sete mil e seiscentos reais), para cobrir despesas deste Programa de Trabalho, durante 
o exercício de 2003. 

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 S~rv· ores 
do TRF 13 -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 Secrr taria do 
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PODER JUDICIÁRIO 
. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Da aplicação da penalidade prevista no Caput desta cláusula e da 
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 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, com início em 22/10/03. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O prazo de v1gencia 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 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 ;j 
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 - DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro 
Federal do Distrito Federal para dirimir quaisquer questões oriundas deste lnst umento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
• TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

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 outubro de 2003 

PELO CREDENCIANTE: ----lfn-+-.f>.b,l,1 ~'-+--l-l-l--i-11-jf-1------'--L-· __ _ 
~A.iiLiiA 

PELO CREDENCIADO: ----"'-~~t,_{)_~ _ __,'-1------ -1---

CARLOS A 

JOSE ANTO 

/ 
·~ 

;:I 
DAVID EVE~'SON UIP 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PCIT 026-07.016 

OFÍCIO JJS0 GAB.SECBE Brasíl ia-DF, ~6 de fevereiro de 2004 

Prezado(a) Credenciado(a), 

Encaminhamos, nesta oportunidade, 01 (uma) via original do Termo de 
Credenciamento n° 131/03 firmado entre o Tribunal e essa Instituição. 

Informamos, outrossim, que o respectivo extrato foi publ icado no Caderno 
Eletrônico do Diário Oficial da União em 16/10/03, Seção 111, pág. 82. 

Atenciosamente, 

TEIXEIRA 
Diretora da Secretari de Programas 

DR. MÁRIO GORLA 
PRESIDENTE- FUNDAÇÃO ZERBINI 

e Benefíci Sociais 

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1884, 2° ANDAR ED. CALL CENTER- JARDIM PAULISTANO 
CEP: 01451-000 - SÃO PAULO- SP - 3938-5360 
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EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS Página: .. 82 
RJNDAMENI'O LEGAL: CapJl do anigo 25, da Lei 8.66&93- Processo Ad- ...,__,,_, __ _ 
ministrativo n. (]711193. PROGRAMA DE TRABAUIO; 
02301~1. ELEMFNI'O DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - OulrOS Ser-
viços de Tero:iros -Pt=l Jurí<lica. NE: 2003NE<XXXl27, de 20.01.2003, oo va1oc 
de R$2.487.600.00. TERMOS ASSINADOS FM 01.10.2003 - TERMO N. 
11 Ml3. CREDENCIA:DO: Cenuo de Coovivência e AICIJÇlo I'Sicoss9cial Lida 
OBJETO: seMçoo m6:lioos psiqWánicos (miCin:JÇão). VIGENclA: 01.10.2003 a 
30.092008.TERMON.IUül.CREDENCIADO:!AF-ErnjRsadeSavi<;os 
H~k'llares Lida - Hospilal BmsOia OBJEI'O: seMçoo ,_lOSpitalares. 
VIGf:NOA: 05.10.2003 n <>!.10.2008. TERMO N. 125.113. CREDENOADO: 
Associação do Capo OínK:o do Ha;pik'll B111S11l' OBJETO: se.viç<>s médiooo. 
VJGI:NOA: 05.10.2003 a <>!.10.2008. TERMO N. 127AJ3. CREDENOAOO: 
C \RPEYlE Cauto de Medicina lrAegnlda Lida OBJETO: seMçoo médi
CO<I1loopital=s. VIGI:NriA 09.10.2003 a 08.10.2008. TERMO N. 12&1l3. 
CREDENOADO: Oinica Recanto de Orientação l'l.Kl0650Cl'll Lida OBJEI'O: 
seMçoo tnldicoo. VJGI:NOA: 15.10.2003 a 14.10.2008. TERMO N. 129103. 
CREDENOADO SER - Ofnica de Al_<:rçilo lnlcrdisciplinar em Saúde Mental 
Lida. OBJEI'O: seMçoo n>édioo;. VJGI:NOA: 17.10.2003 a 16.10.2008. TER
MO N. 130m. CREDENOADO: Onro-Vida lnstinno E>jleciali>.'ldo de On
cologia Ofnica SIC. OBJETO: o.-niços m6:lioos. VJGI:NOA: 17.10.2003 a 
16.10.2008. TERMO N. 13lAJ3. C'kLUENCJAOO: FundaçãoZemini -Instituto 
do Cor.lÇOO. OBJEI'O: SOVlÇOO málicosi11oopttal:ves. VIGÉNOA: 22.10.2003 a 
21.10.2008. TERMO N. 133m. CREDENOADO Oínica Lumma SIC Lida. 
OBJETO: seMçoo médicos. VIGf:NOA: 31.10.2003 a 30.10.2008. TERMOS 
ASSINADOS FM 03.10.2003 -TERMO N. I I 3m. CREDENOAOO: Ofnica 
de Fonoaudiologia Tereza Oislina de Mendonça Rocha SIC Ltda. OBJETO; ser
viços n>édioo;. VIGf:NOA: 01.1 1.2003 a 31.102008. TERMO N. 11003. 

~::::;c~~=·~~~~~3~ 
ll.IO.tros. TERMON. 132AI3. CREDENOADOFtsio&Ternpia - Cenuode 
Re:lbilitação S1C Lida OBJETO: seMçoo médicos. VJGI:NOA: O I. I I .2003 a 
31.10.2008. TERMO N. 134.113. CREDENOAOO: Scrf.1 Lida. OBJETO: ,.,.. 
viços médicos. VIGf:NOA: 01.11.2003 a 31.10.2008. '11'RMO ASSINADO 
FM 05.10.2003 - TERMO N. 115AI3. CREDENOADO: Odonto Saúde Assis
tência Odootol6gica SIC Lida OBJEI'O: seMçoo odootológioos. VIGI:NOA: 
01.11.2003 a 31.10.2008. TERMO ASSINADO EM 13.10.2003- TERMO N. 
14Ml3. CREDENOADO: CBCO-Cenuo Brasileiro de cirutgia de Olho< Lida 
OBJEI'O: seMçoo 1nt!dioos. VJGI:NOA: 13.10.2003 a12.10.2008. 

FI JNDAMENTO LEG 1.\L. Caput do artigo 25, d..1 Lc1 b.666193 - Processo 
, ,_. nin i~tralivo n. 071 l.'93. PROGRAMA DE TRABALHO: 
02301056\.~vCH\X'f . L. r:MENTI.• DE DF.SPES \. 3.3.90.36.00- Outros 
SelViços de Ter,-. uus . Peswa Física. NE: .l003NE000059, de 21.01.2003, 
no valor de R$80.000.00. TERMOS ASSINA:OOS EM O 1.10.2003 -TER
MO N. 126103. CREDE CIADO: Márcio de Oliveira Dias. OBJETO: 
serviços médicos homeopáticos. VJGt.NClA: 06.10.2003 a 05.10.2008. 


