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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 001/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

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

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A REAL E BENEMÉRITA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL SÃO JOSÉ 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIAO, com registro no CNPJ 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos 

Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral, 

ROBERTO ELIAS CAVALCANTE, CPF N. 187.214.781-04 e Cl N. 542203-SSP/GO, 

residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 

doravante designado simplesmente CREDENCIANTE e a REAL E BENEMÉRITA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA- HOSPITAL SÃO JOSÉ, inscrito 

no CNPJ sob o n. 61.599.908/0015-33, situado na Rua Martiniano de Carvalho, n. 965, 

Bela Vista, no Município de São Paulo-SP, CEP 01321-001, neste ato representado pelo 

seu Presidente, DR. RUBENS ERMÍRIO DE MORAES, doravante designada 

simplesmente CREDENCIADA. celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, 

para prestação de serviços médico-hospitalares, com base no constante do Processo 

Administrativo 5.988/2012-1a Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25, caput e 

Regulamento Geral do PRO-SOCIAL, aprovado pela Resolução 670-006 de 04/06/2003, 

Resolução 600-014, de 07/10/2004 e Portaria/PRESI/SECBE n. 475, de 25/11/201 O, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente termo tem como objeto a prestação, pela CREDENCIADA, de 

serviços médico-hospitalares em diversas especialidades, serviços de apoio ao 

diagnóstico e tratamento, nas áreas de ambulatório, internação clínica e cirúrgica e 

reabilitação, nas acomodações em apartamento, hospital dia, suíte e unidades de 

tratamento intensivo e semi-intensivo discriminadas na tabela hospitalar prevista na tabela 

de preços da CREDENCIADA, para atender aos beneficiários do PRO-SOCIAL nas 

hipóteses de TFD-Tratamento Fora do Domicílio. 

TRF 1 3 REGIÂOIIMP.1S·02·0~ W.\SECQC,SECOC 2013\TEAMOS DE CREDENCIAMENTOS- MINUTA\001·2013-BENEFICÊNCIA~OA . S SÃO J~ i/) 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os serviços médicos serão prestados exclusivamente 

cadastrados e demais profissionais da área da saúde, sendo certo 

por médicos 

que todos os 

honorários médicos serão faturados à parte e pelo próprio profissional, como particular e 

sob a responsabilidade do beneficiário, sendo que tais valores não estarão contemplados 

na conta hospitalar encaminhada pela CREDENCIADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O acréscimo ou supressão de serviços 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 serem feitas por simples notificação nos autos, 

dispensando-se a elaboração de termo aditivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDALIDADE 

A finalidade deste termo de credenciamento é oferecer aos magistrados e 

servidores do TRF/1 a Região, Seções e Subseções Judiciárias, bem como aos seus 

dependentes, serviços assistenciais imprescindíveis à preservação de sua saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços objeto deste instrumento constituir-se-á, 

exclusivamente, por aquela inscrita no Programa de Assistência aos Magistrados e 

Servidores do Tribunal Regional Federal-1a Região- PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

A CREDENCIADA obriga-se a: 

4.1 - prestar os serviços objeto deste credenciamento na região em que se localizar a 

instituição, exclusivamente por médicos e demais profissionais registrados em seus 

respectivos conselhos de classe ou serviços reconhecidos e aprovados pelas normas da 

Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, sob a responsa9iljda/de '"' ... -""" ·---"""'"'" "'"-'"-"'" "'"'-""' ·-~ .. ~ ç ' 
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técnica do seu corpo clínico e diretivo; '\ , , . ;6' · ,, ' 
':~ 1 0 

4.2 - prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL tratamento idêntico ao dispensado·aàs· 

particulares. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento imediato do 

presente termo e à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira; 

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

declarados na proposta de prestação de serviços; 

4.4 - manter atualizada, junto ao CREDENCIANTE, a relação dos profissionais e serviços 

especializados disponíveis em sua estrutura; 

4.5 - apresentar pedidos de procedimentos de forma clara e objetiva, informando os 

respectivos códigos e valores; 

4.6 - informar quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste credenciamento. 

A inclusão de novos procedimentos não contratados dependerá da prévia autorização do 

CREDENCIANTE; 

4.7- acompanhar o perito/auditor do CREDENCIANTE em suas fiscalizações e perícias; 

4.8 - 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. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto deste 

instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1 -efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei; 

5.2 - manter devidamente atualizado o rol de serviços e profissionais que compõem o 

corpo clínico da CREDENCIADA, bem como proceder à sua divulgação junto aos 

beneficiários do PRO-SOCIAL (Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região); 

5.3 - fiscalizar os serviços credenciados por intermédio de perito/auditor prévia e 

expressamente autorizado por ele mesmo; 

5.4-responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade com 

as tabelas indicadas na Cláusula referente ao preço; 

TRF 1° REGIÁO/IMP 15·02·05 
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CLÁUSULA SEXTA- DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários encaminhados pelo 

CREDENCIANTE mediante apresentação de ofício de encaminhamento acompanhado de 

prescrição médica e da Carteira de Beneficiário do Programa, expedidos pelo PRO

SOCIAL, juntamente com o respectivo documento oficial de identidade do beneficiário, ou, 

em caso de menor, do documento de identidade do responsável legal. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO 

O preço dos serviços será pago pelo CREDENCIANTE de acordo com os 

valores relacionados na Tabela Própria da CREDENCIADA a saber: 

a) Tabela de Taxas e Diárias: Tabela própria do Hospital São José; 

b) Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia- SADT: Tabela AMB 92, CH 0,38, sendo 

duas vezes os valores da referida tabela. Os procedimentos não existentes na tabela 

AMB/92 terão por base a CBHPM sa edição, uma vez e meia, UCO no valor de R$ 14,33; 

c) Medicamentos: Tabela BRASÍNDICE- PMC (Preço Máximo ao Consumidor); 

d) Medicamentos de uso restrito hospitalar: Tabela Brasíndice Preço de Fábrica acrscido 

de 38,00 (trinta e oito por cento); 

e) Medicamentos não constantes no Brasíndice: Tabela de Preços da Beneficência 

Portuguesa vigente; 

f) Materiais descartáveis e OPME (órteses, próteses e materiais especiais): Tabela de 

Preços da Beneficência Portuguesa Vigente; 

e) Filme Radiológico: Colégio Brasileiro de Radiologia- CBR, R$ 21,70 m; 

f) Honorários Médicos (procedimentos, visitas, plantões de UTI e especialistas e 

consultas) -A cobrança dar-se-á como particular. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O CREDENCIANTE efetuará as retenções e o recolhimento relativos às 

obrigações fiscais tributárias decorrentes da presente prestação de serviços. 

CLÁUSULA OITAVA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 
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tabela será reajustada pelo índice de atualização que melhor reflita a variaç~~ p~.n~~9~~~ 
dos custos em periodicidade anual, cuja aplicação dependerá de prévio e e~ésso 
acordo entre as partes formalizadas por escrito em aditivo contratual. Não havendo 

consenso na negociação em até 30 (trinta) dias da solicitação do reajuste, os valores 

serão reajustados com base na média dos índices IGP-M, INPC, IPCA, Fipe-Saúde e 

VCMH-IESS dos últimos 12 {doze) meses, sem prejuízo da continuidade da negociação 

da diferença solicitada e/ou eventual negociação pontual, do preço dos serviços. 

CLÁUSULA NONA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita de 15 (quinze) em 15 

(quinze) dias, cujo faturamento deverá ser feito no padrão TISS e encaminhado 

eletronicamente por meio do arquivo XML (eXtensible Markup Language). As instruções 

para o faturamento eletrônico estão disponíveis no site: 

www.trf1 .jus.br/setoriais/secbe/pros-social/portaltiss. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O faturamento eletrônico não isenta a CREDENCIADA do envio dos 

documentos originais de cobrança acompanhado dos comprovantes de prestação de 

serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 

responsáveis, bem como pelo CREDENCIADA, não sendo aceitas guias com prazo 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de atendimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A contagem do prazo a que se refere o parágrafo anterior, nos casos de 

internação, será considerada a partir da data da alta do paciente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Consideram-se como demais anexos citados no parágrafo primeiro, 

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

hospitalares, medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros comprovantes 

necessários ao processo, ressalvados o código de ética médica, o sigilo ao acesso dos 

documentos, bem como o respeito à privacidade do paciente, exceto quando solicitado 

-"""_,._ ,. """"-"""'""" "-~-~· "-"'"""" '"'"'~-iiZ---f 
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por médico perito do CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O documento de cobrança a que se refere o parágrafo primeiro 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, Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE não receberá a documentação 

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

PARÁGRAFO SEXTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 15 

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

de protocolo. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CREDENCIADA 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer 

ônus ao CREDENCIANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GLOSA 

O CREDENCIANTE poderá oferecer impugnação, por escrito, das contas 

apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da fatura, 

que deverá especificar o valor impugnado, número da nota fiscal de prestação de 

serviços, justificativa detalhada e a documentação respectiva. Da impugnação caberá 

recurso no prazo de 90 (sessenta) dias, contados da data do seu recebimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
TAF 1" REGIÃO/IMP 15·02-05 :1 '$ECOC\SECOC 2013\lERMOS DE CREDENCIAMENTOS· MINUTA\001-2013 • BENEFICENCIA O 
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O CREDENCIANTE poderá exigir a apresentação 

complementares à realização das análises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará ao CREDENCIADO relatório 

consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO 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 por 

escrito conter: 

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); 

7- fundamentação para a revisão da glosa. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Caberá ao CREDENCIANTE, após o recebimento do recurso relativo às 

glosas realizadas, analisar e emitir parecer: 

a) Julgado procedente o recurso, o CREDENCIANTE deverá efetuar o pagamento das 

contas requeridas pela CREDENCIADA, até 60 (sessenta) dias após o deferimento. 

b) Julgado improcedente o recurso, o CREDENCIANTE dará conhecimento a 

REDENCIADA do resultado do julgamento. A CREDENCIADA, caso discorde deste 

julgamento terá o prazo de até 30 dias para agendar reunião com a CREDENCIANTE e 

nesta resolver as divergências até que se chegue a consenso. 

TAF 1• AEGIÂOIIMP 15·02·05 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA fqlf~~c~~ • 
? c, 

' ;.) r, 

As despesas com este instrumento, no presente exercício, correrã6 à 

conta de dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.1 02 - Programa de 

Trabalho 02301 056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de 

Terceiros- Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho de n° 2013NE000088 em 04/02/2013, no 

valor inicial de R$233.959,00 (duzentos e trinta e três mil novecentos e cinqüenta e nove 

reais). 

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- 1a 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 
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rescindir unilateralmente o presente instrumento, independente de 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

/' 

: • ., /CfL
n,~tif:~;G: J ?RU 

1'-l 
-~..__::___, __ --<-*'"-

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 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. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

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 QUARTA -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 QUINTA- DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescindido, por acordo entre as partes, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA CONFIDENCIALIDADE 

Todas as informações obtidas pela CREDENCIANTE, em 

execução do objeto da presente contratação, principalmente a tabela de 

TRF 1• AEGIÀOIIMP 15·02·05 

razão da 



Termo de Credenciamento \(Pag.31\) \(0103972\)         SEI 0005242-40.2014.4.01.8000 / pg. 40

PODER JUDICIÁRIO 

.. ·. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO ', J i'\.~-· 
CREDENCIADA por meio de seus funcionários, prepostos, ou de qualquer '9utr~l3rn;.<t:"1 
são desde já entendidas pelas partes como confidenciais e não poderão ser divÚJgadg~ 
pela CREDENCIANTE sem autorização expressa da CREDENCIADA; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal no 

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 duas vias de igual teor. 

Brasília, 14 de maio de 2013. 

PELO CREDENCIANTE: 

~ CL {_)_j,_ 
ROBERTO ELIAS CAVALCANTE 

PELO CREDENCIADO, /Y J 
/S ERMIRIO DE MORAES 

I) ( j.ê.<.\{;,y ....,. .f.\ '-..J f:> 

c_';(Ç. DDC: .0.,.!..0, cZG· G 2: 

~. ""' . <õ. o ;::::o , ee>'l - c;s V)""'~ 

CS2P. Stí G, • 6 ::h , ~L.,\ • O~ 

~ .. l..:, -=;o . ""-z. ':1. <;b'l 1 ""~ 

TAF I" REGIÁOíiMP 15·02·05 
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TABELA TAXAS E DIÁRIAS 
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/ 

Pricing 

Supermtendência Comercial 
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172,43 ' 
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' ! TABELA DESIVIÇOS HOSPITAJ;I\RES 

I 153,37 
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- TABELA DE SjVIÇOS HOSPITAkARES 
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l----c"81_.43i 
56,07 : 

97,20! 
l1,s6 1 

76,121 

8,58 

22,77 

120,96 

41,561 
75,39 : 

:------:-41,04 I 
121.25 i 
313,231 
53 40 

I 253,88 

I 60,21 

30,35 

66,90 

45,80 

41,69 

16,37 

80,92 

76,62 

126,64 

120,57 

83,79 

32,92 

11,16 

41,37 

103,40 

48,20 

136,80 I 

246,24j 

121,60 1 

I I 349,61 I 
--;~~-t~~::;:;;;~~~~~~;n;:i\1~~--~~~~~~~~~~~---j 1 91,97 : 

-=~~E]~~~~~~~~~e~,~~=================:~ I 169.12 1~ - -------------------:1 I 78,26. 
1 798,oo , 

--1~*=~~~~~~~~~'ê~:~~===:=============il I L178,oo! 
1 1 Jo4,s1 1 

1 1 46,s8 
-:-:-::-:c::-----------------------1: 1 22o,so 

__________________ 

1

1 I 12,21 

I I 15,55 I 

~---------------:1 1 270,671 
______________ 

1
1 I 64,s3 1 

I 381,98 ' 

I 61,51 I 

~=~~EI~~~~~~~~~~~-~~===~============3 I 468,05 I ··- ___________________ ,I I 270,67 i 

6/ ,6~· Pncing 
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8300136 ESTIMUlAOOR CORTICAL 

8300137 FIBROSCOPIO 

8300138 FOTO FORO- FO::-C:cO:c:cFR"O~N~T~A~L======= 
8300139 GERADOR OE RAOIO FREQUENCIA 

8300140 HEMODIALIZAOOR 

8300141 !MARCA PASSO EXTERNO COM DEMANDA 
8300142 !REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL MED:::I7A---::PA7M:-;-------------------: 

-
8300143 REGISTRADOR DE PRESSAO DO A TRIO ESQUERDO- PAE I 
8300144 MORCElADOR I 
830014S NEFROSCOPIO 

8300146 OXIMETRO PORTA TIL 

8300147 RETOSSIGMOIDOSCOPIO -
8300148 TERMOMETRO ESOFAGICO 

8300149 URETEROSCOPIO RIGIDO / FLEXIVEL/ CISTOSCOPIO (RTU) ------
83001SO GERADOR ULTRASSONICO 

83001S1 VIDEO ENOOSCOPIO ENDO NASAL 

83001S2 DIATERMIA OFTALMICA 
-

< 'provações Proposta: 

t 

Pricing 

Flávia Martini 

Pncing 

Supermtendênda Comercial 

Coordenação 

João Carlos 

Sup. Comercial 

Jorge Iuiz 


