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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 45/2013 

CREDENCIANTE: União/TRF-1" Região, CNPJ 03.658.507/0001-25, 
sediado na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília-DF, 
representado por seu Diretor-Geral, Roberto Elias Cavalcante, CPF 
187.214.781-04 e RG 542203-SSP/GO. 

CREDENCIADO: FISIOCENTRO CENTRO DE FISIOTERAPIA 
SOCIEDADE SIMPLES L TOA. - EPP, CNPJ 37.066.347/0001-47, 
sediado no SHLS 716, Bloco F, Sala 308, Centro Clínico Oswaldo 
Cruz, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70390-700, representado pelas suas 
administradoras: Mauriceia Cavalcanti Vaz, CPF 694.268.804-53, RG 
2.863.246-SSP/PE, e Maria Alice Melo Neves, CPF 101.805.753-68, 
RG 702.561-SSP/CE, e-mail fisios/@uof.com.br. 

Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral 
do Pro-Social (Resolução PRESI/SECBE 6/2013); CO-PRO-SOCIAL (PA 
10.21 0/2007), sessão 22/03/201 O; Processo Administrativo 6.704/2013. 

Cláusula primeira - Do objeto. Este instrumento tem por objeto a prestação, pelo 
Credenciado, de serviços de assistência à saúde na especialidade indicada no Anexo I. 

Parágrafo único. O acréscimo ou a supressão de serviços, a pedido do Credenciado, 
poderá ser realizado por simples registro nos autos, condicionado à prévia aprovação pelo 
Credenciante. 

Cláusula segunda - Da finalidade. A finalidade deste credenciamento é oferecer aos 
magistrados e servidores do TRF/1 3 Região, das 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 é 
formada, exclusivamente, pelos inscritos no Programa de Assistência aos Magistrados e 
Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região - PRo
SOCIAL. 

Cláusula quarta- Das obrigações do Credenciado. Obriga-se ao Credenciado a: 

4.1 - prestar, em suas instalações e dependências, por seu quadro técnico-profissional, 
assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL; 

4.2 -tratar ou atender os beneficiários do PRo-SoCIAL com urbanidade, diligência e sem 
discriminação. 
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4.3 - dispor de instalações adequadas, de equipamentos e materiais de qualidade e de 
quadro técnico-profissional qualificado, com padrão igual ou superior ao declarado na 
proposta de prestação de serviços; 

4.4 - manter atualizada, perante o Credenciante, a relação dos profissionais e serviços 
especializados disponíveis em sua estrutura; 

4.5 - atuar com boa-fé e apresentar pedidos de procedimentos de forma clara e objetiva, 
informando os respectivos códigos e valores; 

4.6 - informar ao Credenciante quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste 
credenciamento; 

4.6.1 - A inclusão de novos procedimentos não contratados dependerá de 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 e comprovar, 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. Obriga-se o Credenciante a: 

5.1 - efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei; 

5.2 -fiscalizar a prestação dos serviços por meio de perito/auditor de sua confiança e sob 
seu exclusivo comando; 

5.3 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade 
com tabelas e preços previstos neste instrumento; 

5.4- zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

Cláusula sexta - Do atendimento. Ao Credenciado incumbe a observância destas 
regras nos atendimentos: 

6.1 - É imprescindível autorização prévia do Credenciante para a prestação dos serviços 
objeto deste instrumento aos seus beneficiários. 

6.2 - Observado o disposto no subitem 6.1, o atendimento aos beneficiários dar-se-á 
mediante Guia SP/SADT emitida pelo próprio Credenciado e apresentação da Carteira de 
Beneficiário expedida pelo PRo-SociAL, acompanhada de hábil documento de 
identificação. 

6.3 - Alterações relativas aos procedimentos de autorização serão efetuadas 
exclusivamente pelo Credenciante, nas próprias guias, que devem ser impressas pelo 
Credenciado. 

6.4 As Guias de atendimento estão disponíveis neste 
http: Uportal. trf 1 . jus. br /portaltrf1 /servido r I a coe s-e-programas/pro-soe ial/p ro
social/assistencia-indireta/guias-e-formularios/. 
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6.4.1 - O correto preenchimento da Guia confere maior agilidade ao seu cadast~~t~ ~ 
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Cláusula sétima- Do corpo clínico do Credenciado. O corpo clínico do Credenciado é 
o constante do Anexo I. 

Parágrafo único. Alterações no corpo clínico poderão ser realizadas por simples registro 
nos autos, mediante prévia autorização do Credenciante, solicitada por escrito. 

Cláusula oitava - Do preço. O preço dos serviços será pago de acordo com a tabela 
LPM-TRF, disponível neste endereço: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1 /servidor/acoes-e
programas/pro-social/pro-social!assistencia-indireta/tabelas/, observadas suas respectivas 
instruções, que integram este instrumento. 

Cláusula nona- Da renegociação de preços. O preço dos serviços acompanhará o da 
tabela citada na cláusula oitava, e eventual renegociação respeitará periodicidade mínima 
de um ano, contado da assinatura deste instrumento ou da última repactuação. 

Parágrafo primeiro. A repactuação será precedida de solicitação tempestiva do 
( Credenciado e terá como limite a variação do IGP-DI(FGV apurado no período. 

Parágrafo segundo. Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos somente a partir 
da data do pedido, se formulado este após o período de doze meses, contados da data da 
assinatura do contrato ou da última renegociação/repactuação. 

Cláusula décima - Do pagamento. A cobrança dos serviços prestados será feita 
mensalmente pelo Credenciado, até o 5° útil do mês subsequente, 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: http:ffportal.trf1.jus.br/portaltrf1 /servidor/acoes-e-programas/pro
social!pro-social/sistemas/e-pro-sociaiD. 

Parágrafo primeiro. O faturamento eletrônico não isenta o Credenciado do envio dos 
documentos originais de cobrança, acompanhados dos comprovantes de prestação de 
serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 
responsáveis e pelo Credenciado. 

Parágrafo segundo. Consideram-se demais anexos, citados no parágrafo primeiro, 
documentos do prontuário, solicitações de exames, relatórios de despesas médico
odonto-hospitalares, medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros meios 
necessários à comprovação de despesas, ressalvadas as hipóteses contempladas no 
código de ética médica e as situações de reconhecido sigilo, confidencialidade ou respeito 
à privacidade do paciente, que serão afastadas em caso de solicitação formulada pelo 
médico-perito do Credenciante. 

Parágrafo terceiro. O documento de cobrança deve ser acompanhado, ainda, das 
seguintes comprovações de regularidade fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débito- CND (Seguridade Social -INSS); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- FGTS); 

c) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União (Receita Federal e Dívida Ativa da União/Procuradoria da Fazenda 
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Parágrafo quarto. Não serão aceitas guias com prazo superior a 180 (cento e oitenta) do 
atendimento. 

Parágrafo quinto. Nos casos de internação, a contagem do prazo referido no parágrafo 
quarto será contado da data da alta do paciente. 

Parágrafo sexto. O Credenciante efetuará o pagamento dos serviços prestados em até 20 
(vinte) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no setor 
de protocolo. 

Parágrafo sétimo. Erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa implicará sustação do pagamento até que o Credenciado efetive o 
saneamento, hipótese que restituirá todo o prazo previsto no parágrafo sexto, sem 
quaisquer ônus para o Credenciante. 

Parágrafo oitavo. A nota fiscal deverá ser emitida separadamente, por centro de custo, em 
nome do TRF1 para os servidores do Tribunal Regional Federal da 18 Região, a ser 
entregue no SAS, Quadra 1, Bloco "C", Edifício Anexo I, Térreo - Brasília/DF, CEP 
70.096-900; e em nome da Justiça Federal, para os servidores da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, a ser entregue no SAS, Quadra 4, Bloco "D", lote 7, Sobreloja - Edifício 
Sede 11 - Brasília/DF. 

Cláusula décima primeira- Da glosa. Ao Credenciante é reservado o direito, mediante 
análise técnica e financeira, de glosar total ou parcialmente os procedimentos 
apresentados em desacordo com as disposições contidas no presente instrumento. 

Parágrafo primeiro. O Credenciante poderá exigir a apresentação de documentos 
complementares à realização das análises. 

Parágrafo segundo. As glosas serão deduzidas pela unidade de preço que serviu de base 
de cálculo para a cobrança da despesa realizada, e ao Credenciado será enviado relatório 
consubstanciado contendo as devidas justificativas. 

Parágrafo terceiro. O Credenciado poderá recorrer das glosas no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua ciência, devendo o recurso por escrito conter: 

a) número da nota fiscal ou outro documento de cobrança; 

b) número do processo; 

c) nome do beneficiário e matrícula; 

d) data de atendimento; 

e) discriminação do(s) item(ns) glosado(s); 

f) valor do(s) item (ns) glosado(s); 

g) fundamentação para a revisão da glosa. 

Parágrafo quarto. Não é permitida a cobrança direta do beneficiário de valores referentes 
a serviços prestados, a título de complementação de pagamento de serviços não 
executados, executados irregularmente ou que tenham sido objeto de glosa por parte da 
auditoria do Credenciante. 
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Cláusula décima segunda - Da dotação orçamentária. As despesas có fj iD ·:-: 
instrumento, no presente exercício, correrão à conta de dotações consignadas par a 
Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento 
de Despesa 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 

Parágrafo primeiro. Foi emitida a Nota de Empenho de 2013NE000088, em 04/02/2013, 
no valor parcial de R$ 4.773.565,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, 
quinhentos e sessenta e cinco reais) . 

Parágrafo segundo. Nos exercícios seguintes a este, as despesas correrão à conta de 
dotações específicas consignadas no Orçamento Geral da União, que, se insuficientes, 
serão utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e 
Servidores do Tribunal Regional Federal da 1 a Região. 

Cláusula décima terceira - Das penalidades. Sujeita-se o Credenciado à penalidade de 
advertência, que, em caso de reincidência, implicará resolução do ajuste, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei 8.666/1993. 

( Cláusula décima quarta - Da vigência. Este instrumento, a partir de sua assinatura, 
vigorará pelo tempo que for conveniente às partes, observados os termos da cláusula 
décima quinta. 

( 

Cláusula décima quinta Da denúncia/resilição. Mediante formal 
comunicação/notificação da parte interessada, com antecedência de 30 (trinta) dias, 
poderá este ajuste ser denunciado. O distrato poderá ser efetivado em qualquer 
momento, por acordo entre as partes. 

Cláusula décima sexta - Da publicação. Extrato deste instrumento será publicado na 
imprensa oficial, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993. 

Cláusula décima sétima - Do foro. Elegem as partes, com renúncia de qualquer outro, o 
Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
instrumento. 

Concordes as partes, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor 
e forma. 

Brasília, :2 CJ de novembro de 2013. 

(UJ_ (L {_1j_R_ 
ROBERTO ELIAS CAVALCANTE 

Credenciante- União/TRF/1a Região 

Credenciado - Fisiocentro Centro de Fisioterapia Sociedade Simples Ltda- EPP: 
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MAURICEIA CAVALCANTI V fltZ 

w~ill~~~ 
MARIA ALICE MELO NEVES 
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ANEXO 1- Termo de Credenciamento 45/2013 

Profissional 
-, 

Registro/Conselho Especialidade CPF - ----· 
--877.320.501-00'1 -

Ana Paula Gonçalves Garay 69419(CREFITO/DF) Fisioterapia 
Camila Silva de Medeiros 715.321.611-15 J 65516(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Cassiane Fabro Flora 303.851.848-40 79017(CREFITO/DF) ' Fisioterapia --
Cecília Andrade de Oliveira e Silva 710.635.281-00 74504(CREFITO/DF) I Fisioterapia 

Celiandro José Scandolara Mazarro 017.160.769-43 45597(CREFITO/DF) Fisioterapia 
Cláudia Damas Silvestrini 028.455.626-24 28256(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Elton dos Santos Pereira 055.755.766-63 94004(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Gabriel Neves Lopes 723.658.891-15 93269(CREFITO/DF) Fisioterapia 
Grazielle Cristhine da Silva Cardial 888.552.361-72 55739(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Hellen Vulpe Ghil 909.936.241-20 92331(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Helton Fabricio de Melo 697.590.061-20 72148(CREFITO/DF) Fisioterapia 

lima de Farias Sobral 950.417.371-34 91954(CREFITO/DF) Fisioterapia 
-· -- -------------~-1---

Karen Alves da Silva Dias 887.495.921-49 73546(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Karina Lúcia Cabral Pádua 000.456.341-73 97877(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Leonardo Sérgio Alves de Freitas 753.675.726-34 22678(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Luciana Mendonça Fernandes 041.349.846-88 87054(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Magno Duarte Pinto 389.068.133-68 8607 (CREFITO/DF) Fisioterapia 

Maria Alice Melo Neves 101.805.753-68 . 2446 (CREFITO/DF) Fisioterapia 

Maria Cristina Fonseca Mesquita 937.542.051-53 99370(CREFITO/DF) Fisioterapia 
-----

Mariza Hiromi Ohofugi S05.225.071-15 20818(CREFITO/DF) Fisioterapia 
Mauricéia Cavalcanti Vaz . 694.268.804-53 9381 (CREFITO/DF) Fisioterapia -- ----

318.113.748-oB-Rafael Rubinho Toniolli 78386(CREFITO/DF) Fisioterapia ----
Rodrigo Leite Bertolini - i 092.907.997-30' 103095(CREFITO/DF) Fisioterapia 

Sarah Patrícia Barbosa l 005.524.661-31 135 766( (REFITO/DF) Fisioterapia 
Tiago Dutra Gonçalves 958.493.861-49 95334( (REFITO/DF) Fisioterapia 

/ 
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