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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 01812011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A SOCIEDADE 

BENEFICENTE DE SENHORAS- HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. 

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, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF 

003.116.773-04 e RG 2325033 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no 

uso de suas atribuições legais e regulamentares, doravante designado 

simplesmente CREDENCIANTE e a SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS 

- HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, inscrita no CNPJ sob o n. 61.590.410/0001-24, 

situada na Rua Adma Jafet n. 91 , Bairro Bela Vista, São Paulo-SP, telefone (11) 

3155-0200, e fax 3155·1030, neste ato representada por seu Superintendente 

Corporativo, Dr. GONZALO VECINA NETO, doravante designada simplesmente 

CREDENCIADA, celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO 018/2011, 

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

C..:.._ Processo Administrativo 686/2011 - 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, 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 e serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento, nas 

áreas de ambulatório, internação clínica e cirúrgica e reabilitação, nas acomodações 

em apartamento C, hospital dia, suíte e unidades de tratamento intensivo e semi

intensivo discriminadas na tabela hospitalar prevista no ANEXO 11 -TABELA DE 

PREÇOS, para atender aos beneficiários do PRO-SOCIAL nas hipóteses de TFD-
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Tratamento Fora do Domicílio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os serviços médicos serão prestados exclusivamente por médicos 

cadastrados e demais profissionais da área da saúde, sendo certo 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/18 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 - 18 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 

responsabilidade técnica do seu corpo clínico e diretivo; 
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4.2 - prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL tratamento idêntico ao dispensado 

aos 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 PRIMEIRO 

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; 
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CLÁUSULA SEXTA- DO ATENDIMENTO 

6.1 - 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, conforme Anexo I - Rotina de Atendimento. 

6.2 - O CREDENCIANTE se responsabilizará pela atualização das carteiras de 

identificação dos beneficiários, não sendo responsabilidade da CREDENCIADA 

quando do atendimento a realização de conferências em listagens de inclusão e/ou 

exclusão de beneficiários. 

6.3 - O beneficiário poderá solicitar acomodação superior a que tem direito, telefone 

e material de higiene pessoal, sem a autorização expressa do CREDENCIANTE, 

assumindo nesta hipótese a responsabilidade por qualquer diferença de preço, que 

deverá ser cobrada pela CREDENCIADA diretamente do paciente ou responsável, 

sem a interferência do CREDENCIANTE. 

6.4 - Quaisquer alterações relativas aos procedimentos de autorização serão 

efetuadas pelo CREDENCIANTE, nas próprias Guias de Consulta a serem 

impressas pela CREDENCIADA; 

6.5 As Guias de Consulta estão disponíveis no site 

www.trf1.jus.br/setoriais/prosocial/guiaseformularios. A observância aos dados nela 

contidos e o seu correto preenchimento, são fatores primordiais na agilidade de seu 

cadastramento na Secão de Faturamento. 

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 da CREDENCIADA; 

b) Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia- SADT, cobrados mediante Tabela da 

Associação Médica Brasileira - AMB, versão 1992, utilizando o Coeficiente de 

Honorários - CH, de 0,36, sendo 2 (duas) vezes os valores da referida tabela. Os 

procedimentos não existentes na Tabela AMB/92 ou claramente especificados, 

serão cobrados de acordo com a tabela própria do hospital; 

c) Medicamentos - serão pagos de acordo com o que preceitua o Brasíndice. coluna 
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preço máximo ao consumidor. Os medicamentos não constantes no mesmo serão 

pagos conforme preço de mercado, acrescidos da margem de comercialização 

praticada no Brasíndice. 

d) Materiais descartáveis e as próteses/ órteses serão pagos da seguinte forma: 

- Materiais descartáveis cujos fornecedores têm sua referência na tabela SIMPRO 

atual, terão margem de preço de 25% sobre os preços de fábrica constantes nesta 

tabela. A exceção se fará para os materiais laparoscópicos, kits urológicos e telas de 

prolene cuja base de remuneração será a contida nesta referência SIMPRO, sem 

qualquer margem adicional; 

- Materiais "consignados" (considerados especiais ou de alto custo}, serão adotados 

os seguintes parâmetros: 

- Materiais com valores até R$ 2.500,00: margem de 25% 

- Materiais com valores superiores a R$ 2.500,00: margem de 15%. 

e) Filme Radiológico, seguirão a valorização do Colégio Brasileiro de Radiologia -

CBR. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

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 

Pelos serviços prestados o CREDENCIANTE pagará à CREDENCIADA os 

valores constantes na tabela de preços que faz parte integralmente deste contrato, 

conforme ANEXO 11- TABELA DE PREÇOS. A tabela será reajustada pelo índice 

de atualização que melhor reflita a variação ponderada dos custos em periodicidade 

anual, cuja aplicação dependerá de prévio e expresso acordo entre as partes 

formalizadas por escrito em aditivo contratual. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Caso as partes não cheguem a um acordo ao índice de reajuste anual a ser 

aplicado na tabela de preços praticada, será adotado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - IN PC. 
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CLÁUSULA NONA - DA AUDITORIA MÉDICA 

É facultado ao CREDENCIANTE realizar nas dependências da 

CREDENCIADA auditoria médica nas contas hospitalares por empregados e/ou 

representantes do CREDENCIANTE, antes da emissão do faturamento final, 

mediante agendamento prévio, com base na resolução n.0 1614/2001 do Conselho 

Federal de Medicina. Todas as contas deverão ser auditadas até o dia útil 

imediatamente anterior à data da entrega das faturas. As contas disponibilizadas 

pela CREDENCIADA, e não auditadas, serão entregues como se auditadas fossem 

e o pagamento deverá ser feito conforme estabelecido neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As eventuais divergências oriundas da auditoria médica deverão ter a 

concordância, por escrito, da CREDENCIADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CREDENCIADA não aceitará, em hipótese alguma, glosas técnicas de 

contas pré-auditadas, posteriormente à emissão da fatura. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Para conservar a integridade das informações contidas nos prontuários dos 

pacientes cumprindo as normas estabelecidas pela Joint Commission e demais 

critérios de avaliação ou certificação, o CREDENCIANTE deverá observar o que 

( segue: 

a) Na auditoria de conta deve haver a presença concomitantemente do Médico 

Auditor, Enfermeira e o(s) Administrativo(s) nas datas e horários acordados em 

cronograma e no último dia útil do mês corrente, respeitando o horário comercial 

(feriados serão remarcados para dia útil anterior ou posterior). 

b) Identificação do médico ou profissional auditor do CREDENCIANTE mediante 

emissão de crachá ou autorização pelo setor específico da CREDENCIADA. 

c) Necessidade de documentar por escrito as solicitações de esclarecimentos 

clínicos por parte do médico assistente, referente à permanência de clientes 

Internados. 

d) A Contratante poderá manter auditores médicos para acompanhar os casos dos 

pacientes internados, análises dos prontuários, visando a boa assistência aos 
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Beneficiários, respeitando-se sempre as Normas de Auditoria que passa a ser 

parte integrante a este instrumento como Anexo IV - ROTINA DE AUDITORIA. 

e) Assinatura e carimbo em todas as contas analisadas na Auditoria Conjunta, com 

a respectiva justificativa, por escrito e de forma clara, de itens não cobertos para 

notificação ao paciente, em cumprimento à Código de Defesa do Consumidor 

(CDC} · LEI N.0 8.078, de 11 de setembro de 1990. Caberá ao CREDENCIANTE 

a apresentação de relatório de glosas e de não autorizações, seja em 

decorrência de falta de cobertura ou outra razão, com a devida identificação do 

CREDENCIANTE, data e identificação do auditor responsável. É direito do 

usuário ter conhecimento aos itens não aceitos ou não cobertos pelo 

CREDENCIANTE, sendo obrigação da CREDENCIADA, ao proceder com a 

cobrança destes itens, informá-los. 

PARÁGRAFO QUARTO: As rotinas de divulgação de equipes de auditoria, 

manutenção de cadastro e rotinas de acesso, estão descritas no Anexo IV -

ROTINA DE AUDITORIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O CREDENCIANTE pagará integralmente à CREDENCIADA, através de 

Boleto Bancário as despesas hospitalares, no prazo de 20 dias (vinte), contados da 

entrega da fatura e respectiva nota fiscal de prestação de serviços, com os 

documentos discriminativos dos serviços prestados conforme cronograma abaixo: 

Entrega do faturamento nos dias 01 e 16 - vencimento de 20 dias após a entrega. 

A fatura será entregue quinzenalmente ou no primeiro dia útil subseqüente, 

abrangendo os atendimentos ocorridos no período, ou que ainda estejam sendo 

efetuados. Os arquivos de faturamento eletrônicos denominados XML (Extensible 

Markup Language). entregues via site de integradoras ou em sites diretos, 

caracterizadas como transferência eletrônica de informações (faturamento 

eletrônico), após consistidas, serão consideradas pela CREDENCIADA como 

faturamentos entregues e devidos, não sendo alterados os prazos de pagamentos 

para arquivos entregues neste sistema. As instruções para o faturamento eletrônico 

estão disponíveis no site: www.trf1.jus.br/setoriais/secbe/pros-social/portaltiss. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de 

alguma forma a CREDENCIADA, haverá incidência de atualização monetária sobre 

o valor devido, pela variação acumulada do IPCA, ocorrida entre a data final prevista 

para pagamento e a data da sua efetiva realizao. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ocorrendo atraso no pagamento das faturas decorrentes dos atendimentos 

prestados superior a 30 (trinta) dias, a CREDENCIADA, poderá, a seu critério, 

suspender o atendimento aos usuários encaminhados pelo CREDENCIANTE até o 

efetivo pagamento do débito, ficando facultada ainda a rescisão do presente 

contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Nos casos de atendimentos de usuários do CREDENCIANTE em razão de 

ordem judicial, seja esta através de tutela antecipada ou definitiva, procederá a 

CREDENCIADA com o atendimento do paciente e o faturamento diretamente à 

CREDENCIANTE, nos limites da decisão judicial, sendo vedado ao 

CREDENCIANTE se recusar ou atrasar o pagamento dos serviços prestados sob a 

égide de tal decisão, enquanto esta vigorar. Caso decisão venha a ser cassada pelo 

Judiciário, é de responsabilidade do CREDENCIANTE informar imediatamente à 

CREDENCIADA para providências perante o usuário, sendo, no entanto, devidos 

pelo CREDENCIANTE os procedimentos e tratamentos prestados pela 

CREDENCIADA até aquela data. Caso a CREDENCIADA não venha a ser 

formalmente informada, continuará a proceder com os atendimentos e a faturar em 

nome do CREDENCIANTE, sendo devido por esta o pagamento de tais despesas, 

na forma e no prazo convencionado nesta cláusula. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O faturamento eletrônico não isenta a CREDENCIADA do envio dos 

documentos originais de cobrança acompanhado dos comprovantes de prestação de 

serviços, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus responsáveis, bem 

como pela CREDENCIADA, não sendo aceitas Guias de Atendimento com prazo 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de atendimento. A contagem 
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do prazo nos casos de internação será considerada a partir da data da alta do 

paciente. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O documento de cobrança a que se refere o parágrafo quinto deverá vir 

acompanhado, ainda, de cópia dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito- CND • junto ao INSS; 

b) Certificado de Regularização de Situação com o FGTS; 

c) Certidão quanto à Dívida Ativa da União junto à Procuradoria da Fazenda 

Nacional; 

d) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO SEXTO 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por centro de custo em nome 

do TRF para os seNidores do Tribunal Regional Federal da 18 Região, a ser 

entregue no SEPN Quadra 510, Bloco "C", Lote 08, 1° Subsolo, DIVAF/SECBE -

Edifício Cabo Frio - Brasflia/DF, e, em nome da Justiça Federal, para os seNidores 

da Seção Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue no SAS - Quadra 04, Bloco 

"D", lote 07, Sobreloja - Edifício Sede 11- Brasília/DF. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GLOSA 

Ao CREDENCIANTE é reseNado o direito, mediante análise técnica e 

financeira, 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 seNiu de base de cálculo para a 

cobrança da despesa realizada. O CREDENCIANTE poderá exigir a apresentação 

de documentos complementares à realização das análises. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Eventuais divergências apontadas pelo CREDENCIANTE deverão ser 

comunicadas à CREDENCIADA por escrito em até 30 (trinta) dias após a entrega da 

fatura em relatório estruturado conforme modelo do ANEXO 111. O não 
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questionamento pelo CREDENCIANTE no prazo estabelecido será considerado 

como aceito, considerando como quitação geral e plena. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CREDENCIADA terá 30 (trinta) dias para responder as divergências 

apontadas pelo CREDENCIANTE. A ausência de resposta da CREDENCIADA 

dentro do prazo estabelecido implicará na aceitação das divergências apontadas e o 

valor correspondente deverá ser abatido da fatura subseqüente, valendo como 

quitação geral e plena. Se a análise de divergência apontada, com o consenso entre 

as partes, resultar favoravelmente o CREDENCIANTE, deverá a CREDENCIADA 

deduzir na fatura subseqüente ao acordo efetuado, o valor correspondente, valendo 

como quitação geral e plena. Não havendo consenso quanto à diferença apontada, 

deverá o CREDENCIANTE efetuar o pagamento integral, deduzindo-se na fatura 

subseqüente ao acordo efetuado, as diferenças acordadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os lançamentos contidos nas faturas poderão ser questionados pelo 

CREDENCIANTE em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal de 

prestação de serviço, e desde que justificadamente. O recebimento pela 

CREDENCIADA de correspondência do CREDENCIANTE apontando divergências 

justificadas nas faturas encaminhadas para pagamento, não desobrigará o 

CREDENCIANTE de seu pagamento integral, devendo o recurso por escrito conter: 

1- número do IC da conta; 

2- número do título e da nota fiscal; 

3- nome do beneficiário e matrícula; 

4· data de atendimento e tipo de atendimento; 

5- motivo da glosa; 

6- códigos do item e descrição do(s) item(s) glosado(s); 

7· quantidades do item glosado(s); 

8- valor do(s) item (s) glosado (s) - (como valor cobrado; valor glosado e valor 

pago); 

9- código da guia TISS; 

10- fundamentação para a revisão da glosa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este instrumento, no presente exercício, correrão à conta 

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

Trabalho 02301056920040001 -Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho 2011 NE000029 em 21 /01/2011 , no valor 

estimativo de R$ 4.553.720,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, 

setecentos e vinte reais), para fazer face às despesas no presente exercício. 

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 - 1 a Região. 

( CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- 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 

Em caso de reincidência, fica reservado ao CREDENCIANTE o direito de 

rescindir unilateralmente o presente 

interpelação judicial ou extrajudiciaL 

instrumento, independente de notificação ou 
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( 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

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 QUARTA - 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, devendo neste caso a CREDENCIADA ser informada. 

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 QUINTA - 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 SÉXTA - DA RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

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

a) por inadimplemento de qualquer das cláusulas ora estipuladas, mediante prévia 

notificação com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, sem prejuízo da imediata 

suspensão do presente contrato até que a irregularidade seja sanada. 

b) Unilateralmente, desde que não seja mais conveniente a continuação de tais 

serviços, mediante aviso escrito da parte interessada com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência. 
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( 

PODER J UDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em caso de extinção contratual, por qualquer motivo, os pacientes em 

tratamento continuado, pré natal, pré-operatório ou que necessitem de atenção 

especial serão identificados e continuarão a receber o tratamento necessário pela 

CREDENCIADA, permanecendo o CREDENCIANTE obrigado ao pagamento dos 

serviços prestados a esses pacientes pela CREDENCIADA, nos termos deste 

termo, até a transferência para outro serviço de saúde ou até alta dos pacientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- ANEXOS 

Integram e complementam este instrumento contratual, para todos os fins e 

de direito, os seguintes anexos: 

ANEXO I -Rotina de Atendimento 

ANEXO 11- Tabela de Preços 

ANEXO 111 - Relatório de Glosa 

ANEXO IV- Rotina de Auditoria 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- 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, 

às partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

Brasília, /9 de~~ 201 1. 

PELO CREDENCIANTE: 

FELIPE 

PELA CREDENCIADA: 

\ 
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.. • PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TESTEMUNHAS 

Nome: Qo~t.lhA sou~"' 2.1\G<~o 

RG: ~<>. ~<J:'!.o'>C.-~< 

Nome: 

RG 

( 

( 
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