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PODER JUOICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PR.IMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 053/2008 PAR:A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIÉO DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA RE:GtÃO, E REAL E BEHEM RITA 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL RE<>JONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, com registro no CGC/MF N. 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos Tribunais 
S uperiores, Bloco "A", Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral, SILVIO 
FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF N. 884.071 .528-20 e CI N. 5.871 .468-
SSP/GO, residente e domiciliado no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, e REAL E 
BENEMÉRITA no CNPJ 
sob o N. 61 .599. São 
Paulo-SP, neste DE 
MORAES, e CPF N. 
154.303. celebram o 
presente de serviços 
médicos, com 11/93- TRF-
1" Região, Lei do PRO-
SOCIAL, as seguintes 
cláusulas e corldii;Oàs: 

CLÁUSULA SEGUNDA-

A finalidade deste l ermo é oferecer ao servidor do TRF/1" 
Região e das Seções Judiciárias, bem como seus dependentes, de serviços assistenciais 
imprescindfvels a preservação de sua saúde. · 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento, constitulr·SE,!-à, 
exoluslv'!mente, por . aquela in~crifa como tal nos registros do Programa de Assistência 
aos Servidores do Tnbunal Reg1onal Federal-1° Regliio- PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇ0ES 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 de, PRO-SOCIAL, compreendendo 
tratamentos clfnicos, ctrúrgicos, atendimentos de emerqências e exames complementares 
para diagnósticos disponíveis na sua estrutura. · 
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4.2 - Prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL, tratamento idêntico ao dispen aos rtê/ 
particulares. Qualquer tipo de discriminaçao dará causa ao cancelamento i_me ,~'..; 
presente Termo e à aplicaçao das penalidades prevista!; em sua Cláusula Ç)éctma Quarta. 
A.3 - Dispor das Instalações, equipamentos. material e quadro técntco-pronssional, 
declarados na proposta de prestação de serviços. 

4. 7 - Disponibilizar :ar..om:o(j,e~to 
condicionado e 
insfalaÇl!O de n"rilr:iú\ '>UI~.t;J·II' 
honorários profiss•ion:ais, 

4

-

8

- ~;:~~~t-~~E~~~:~~il incidentes 
de documentos, 

4.9- Manter > a~:rel;~ça,o,cl~'mi~di<:os do seu corpo 

elfnico e dos servtc<ls:.~~;~i~~~~~~~:;~ iodlcaçêo que oriente e 
beneficiários com 

PARÁGRAFO úNICO 

Fica vedada a subcontrátà'Çãô, cessão ou ;tf~hsferênela, total ou parcial, do 
objeto deste Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREt:IENCtANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1 - Efetuar os descontos e recolhimentos previstos ern 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 ode médico perito de seu quadro 
expressamente apresentado à ac;:lministração do Hospital, comunicando previamente as 
perícias e fiscalizações que serao feitas com a presenç.a da administraçao do Hospital. 

CLÀUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

6.1 - Sujeitar-se às disposições contidas em normas e regulamentos gerais da Secretaria 
de Programas e Beneffcíos Sociais - Pro-Social. bem como as normas internas e 
disciplinares da lnstituiçao prestadora de serviços. 

6.2 - Obedecer aos procedimentos e rotinas previstas para o Inicio e conclusao de todgs 
os serviços. bem como seguir rigorosamente o cronograma de manutenção para todos os./'/.· 
tratamentos, durante o perlodo de garantia dos serviço:>. y / 

CLÁUSULA S~TIMA - DO ATENDIMENTO 

Os serviços serão prestados aos 
CREDENCIANTE mediante a apresentação de: 

_j;~ I 
' 

b•~neficiários encaminhados pelo 
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Oficio de Encaminhamento expedido pela Secr•3taria de Programas e ~~~ cí6s 
Sociais( Pro-SocialfTRF): :n l.J 
Prescrição médica; 
Resultados de exames realizados; ·· 

- Apresentação da Carteira de Beneficiário do Prourama. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS INTERRUPÇÕES 
.....:.· ,>' • 

A Interrupção do fr::olt::om•Antln qcon;éFá pof~ ·:·.; ~~ 

•, 

..... 
2- Honorários Médicos- AMB/92 (complementada pela AMB 96 e 99). 
~ Tabela de Materiais - Tabela própria do CREDENCIADO (materiais especlais e 

OPME) ··K. 
4- Tabela de Medicament~s - Brasindice. Não constantes. Tabela Prõpria do '1 

CREDENCIADO:-> ~ '"' _ f 
5- Filme Radiológico - R$ 2 1,70 m ... 
6- CH (Coeficiente de Honorários) para SADT- R:i 0,39 (pacientes internados) e R$ 

0,38 (pacientes externos). 
7- CH (Coeficiente de Honorários) para Honorários "'!édlcos- R$ 0,36. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DO REAJUSTE 

As despesas hospitalares serao cobradas c:om base na tabela de preços da 
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficl~ncia, mês base malo/2008, a qual 
é parte integrante deste termo. A tabela será reajustada pelo índice de .atualização que 
melhor reflita a variação ponderada dos custos, na periodicidade estabeleclda pelo 
Governo. A tabela poderá, ainda, ser reajustada na hipótese de ocorrer alteração no 
sistema monetário nacional, no lndice de atualização ou aumento de custos, visando lão 
somente o perfeito equllfbrio econômico e financerro do contrato, mediante acordo entre 
as partes. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

_d 
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CLAUSULA O~CIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos servlços prestados será feita, pelo CREDEN O d~t· 
15(quínze) em 15(quínze) dias, através de documento• de cobrança, acompanti · ' s 
comprovantes de prestação de serviços e demais ane><os, devidamente assinados pelos 
beneficiários ou seus responsáveis, bem como pelo Cf~EDENCIADO, nao sendo aceitas 
Guias de Atendimento com prazo superior a 180(cento e oitenta) dias, contados da data 
de atendimento. · ,,.,,,..... ~"' 

*-: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO .:• 

A contagem t1n"'"""'n 
será considerada a 

c tausula, (lOS casos de íntemaçao, 

PARÁGRAFO QUARTO . ,,:, . ···.,~~.:·::::~, ~ • 
O CREDENCIANTE informàrá. medianté"cdrrespondêncla oficial, os nomes dos 

médicos peritos e respectivos números de inscriÇôes no Conselho Regional de 
Medícina/CRM. 

PARÁGRAFO QUINTO 

As despesas cobertas pelo presente Termo não lncluem 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 SEXTO 

o CREDENCIANTE eietuará o pagamento dos serviços prestados em 15 
(quinze) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no Setor 
de Protocolo deste Tribunal. Havendo erro no documento de cobrança ou outra 
circunstância que impeça a liquidaçao 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 SETIMO 

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. rf?'7 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA GLOSA 

O CREDENCIANTE poderá oferecer impL!gnação, por escrito, das contas 
apresentadas. no prazo de 30 (trinta) dias, contados ,ja data do recebimento da fatura, 
que deverá especificar o valor impugnado, número da nota fiscal de prestação de 
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serviços, justificat{va detalhada e a documentação re-spectiva. Da impugn ~a· eábe/ rr 
recurso no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do seu recebimento _ ' 

É facultado ao CREDENCIANTE re<alizar nas dependê z~l" ~o;t'"~ 
CREDENCIADO. auditona médica nas contas hospitalares por funcionâ~e/ou 
representantes do CREDENCIANTE, antes da emissão do faturamento, mediante 
agendamento prévio, com base na N.1614/2001 do Conselho Federal de 
Medicina. sendo certo uma . para faturamento no dia útil 
imediatamente anterior à contas disponibilizadas nessa 
data e não audltadas e aud.itor· qualquer motivo autorizam o 
CREDENCIADO, a fazer .o errtr!!gar a:;· t.atwas em conformidade com o 
cronograma. · "- ·. '· 

CLÁUSULA O~c::IMA.ÍÍE'R(:EIF~:--IDA 

Foi 
estimativo 
reais). para cobrir deste 

PARÁGRAFO SEGUNDGl "J<c\ 'l:f 

correrão à conta 
Pf<-•nr••m" de Trabalho 

~U.&J.uur~ t"llftrr><> ~·on·••~~·~ de Terceiros 

As despesas Pli8;\~as p:araR~ .pró.>.<imo .exet.Çl~G rn.,J'i>\f:Sn â conta de dotaçao 
especifica consignada no brçàf1'\e(llo Qe'Ç~ da J.Jn~o~;::·" 

PARAGRAFO TERCEIRO 
~ ~· ~ .• •' 

Havendo insuficiência orçamentária para a l]quidação da despesa poderao ser 
utilizados recursos próprios do Programa de Asslstênc~a aos Servidores do TRF - Pro -
Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- 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 1Jteis, a penalidade de Advertência, 
através de portaria expedida pela Diretoria Geral <Ja Secretaria do TRF/1" Região. 
devidamente publicada no D.O.U. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincldêncla, fica reservado í30 CREDENCIANTE o direito de 
rescindir, unilateralmente, o presente termo, independentemente, de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

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

_1 (jiJ G 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIG~NCIA 

Com base nas disposições contidas no Art .. 57, Inciso 11 da Lei 
presente Instrumento vigorará por 60 meses, a contar de 0510512008. 

O prazo de vigência do presente credenciamento em exercícios subseqüentes 
ficará condicionado à existência, em cada ano, de dotação orçamentária para fazer faoe 
ás despesas dele decorrentes. .,.,.,,.,.,. ... . 

'··'•:•, 

O número da No~:·d~:· ErTl'oe.nh•D bem eórno a. indicação dos recursos para 
atender as despesas do presente cr~::~r~~~~~ durante os exerclcios subseqoentes 
será publicados no D.O.U. na fçrma sejà'empenhada a despesa de 
cada ano. ~ ·~ : t~ 

·' 

CLÁUSULA DÉC:IM'A 

O presentec por iniciativa de 
qualquer das Rart'és;: pPr esCiito, com 
antecedência ml~ma.de pe~ Qa11e-tnteressada. 

CLÁUSULA DÉC~.· ~~ ~·· . ''l . . A A 
~ . ·< <· .,., ~::::::·. " ~?-; ' 

Fica eleito ' ~l@s~'ftes, com renúncia de q!JalquJ#.cftdro, o Foro Federal no 
Distrito Federal para dirlmi~QJ!i~q~·~" QJ.I~!tO~s .oillt~d&i~dlfSie .\Mlrumento • 

... .-:. .. 3.-r. . . ~ ~~~- .,.. 
E por estarem de acordQ..com,As cçndiQ~~tstabelecidas neste Instrumento, as 

partes assinam o presente em 02 (doa!ff vias de igaãf'f,~or. 

Brasilia-DF, 05 de maio de 2008. 

\ 
PELO CREDENCIADO: --~~~;.,....,...,.....,.r.,....___,==-=·=-2'.....,......,,..,...-

Jk'BENS ERMIRJO DE MORAES 

,/ 


