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TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 131/03 PARA PRESTAÇAO .DE SERVIÇOS 
MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UN'IÂO F-EDERAl, ATRAVÉS 
00 TRIBI,:INAL REGIONAL FEDERAL DA PRIME.IRA .RI;GIÃo· E A FUNDAÇÃO 
ZERB!NI - INSTITUTO Oô CORAÇÃO 

A UNIÃO fEDERAL. por intermédio do TRlBUNAb REGIONAL 
FEDERAL .DA PRIMEIRA REGIÃO. c()rõ reg_istro no CGC/MF N° 03.658,507/0001-25 e 
sede na Praça dos Tribunais Superioies, Bloco "A'', Brasllia-DF, n.es.te ato 
representado ppr seu li>iretor-Geral, ALCIDES DINIZ DA SilVA, brasileiro1 casàdo, 
CPF No· 067;745.471-68 e Ql N" 220.508/SEP~DF, resld~nte e dom1óiliado nesta 
Capital, no uso de sua·S atribuições legais. e regulamentares, dó.ravante designé!dO 
sirnplésmente CREDENCIANTE, e de outro lado, a FUNDAÇÃO ZERBINl , inscrito{a) 
no CNP.J sob o N° 5Q.644:053{b001-13, situado(:;:.) no(á) Av, Dr. Enéas de .Carvalho 
Agurar, n" 44, 2." andé!r, Gerqueir.a César, São Paafc:J.SP, hesle ato representado(a) por 
sêll Presidente Dr. MÁRIO GORLA e seu Vic{';;Presidente Dr. CARLOS ALBERTO . . 

FANUCCHI DE OLIV!:IRA, doravante designado s.ímplesmente C.~EOENGIADO, e o 
INCOR-INSTITUTO DO COR~ÇÃO, situ~do(aJ no(a) fttv. Ór. Enéas de Carvalho 
Aguiar, n° 44. 2° anda~. Cerqueira César, São Paulb,SP, neste·ato representado( a) por 
seu Dlrétor:Geral Próf. Or. JOSÉ ~NTÕfJIO FRANCHINI' RAMIR_ES e seu Diretor 
Executivo Dr. DAVID EVI;.RSON UIP., dor-avante designado simplesmente 
INTERVENIENTE ANUENTE, celeb(am o presente TERMO DE CREQENCIAM~I\ITO 
N. 131/03, para prestação de servíç.os médiO!il·hospitâlaJes, com base no constante dos 
autos do Processo Administ~tivo fi0 0711193 - 'FRF-1' Regi~o. ~·ei .8.666/93, 
especialmente art. 25 caput e Regulamento-Geral do PRO-SOQIAL aprov.àdo pela 
Resolu9ao N.67M>06ue 04/06/20:03, mediante as ~eguintes clàusl:llas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- PO OBJETO 

O presente termo tem como ob'jeta a prestação, pelo 
'CREDENCIADO, de serviços médico-hospitalares especializados cornpreendenildo: 

- atendimento ambulato.rial , r 
intema~o clinica e cirúrgica lJ 
seviços auxUíares ao diagnóstico e tratamento de pacientes internad e 
pacientes exter.no_s, 

- at~ndlmento ps1col9giços (consulta, diagnose e tratamento) 

CLÁUSULA SEGUNQA- DA FINALIDADE 

A finalidade ,deste. Termo de Credenciamento é .dotar o ser:vidôr dô 
TRFJ.1a Região .e das S'eÇões J.odlci.árias,. be'm como &eus dependerltes. de serviços 
assistenciais. impresçind'iveis ã preservação· de sua saú.de. 

4ID 
l 

) 
I 
I 

\ 



PODER JUqlCIÂRIO , _ 
TftiBUNAL REGIONAL FEDERAL DA RRIMEIRA,REGIAO 

CLÁUSULA TERCEIRA · DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto. deste Credenciamento, constituir~se~á, 
exclUsivamente, por aq1.1el<1 ihscrita como tal nos registros do Programa óe Ássistência 
aos Servidores doTtibuna'l Regional Federal- f• Região· PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA· óAS OBRIGAÇÕE$ DO CREOENCrADO 

O Credenciado obriga-se, a: 

4 .1 - Prestar, nâs dependências do INTERVENIENJ'E ANUENTE" p.or seu quadro 
técríico-profissiohal, assistência medico-hospitalar aos ben-eficlários,do PRO-SOCIAL. 

4.2-- P~star aos beneficiários dq PRO-SOCIAL. tratamenio ictê.Mttco .'Bo dispensado a 
particulares. Qualquer tipo de •<1'1scrirnii'l?çâo dará causa ao cancelamento imediato do 
presente Termo e ~ aplrcaçãó' d:as penalidades preVi!>tas -em sua eláusula Décima 
Tercetra. 

4 .. ·3· - Dispor: ·no mínimo, das lnstalaçõ.es, equipamentos, material e quadro 
técnico-profissional, declarados na proposta de prestação de serviços. 

4.4 - Informar ao C1'J3denciaote quaisquer alterações na r§llação dos $ei'Yíços- ó.bjeto 
deste credenciarnerJto, bem çomo a Inalu$&o ou exclu$ãO de serviços. A lnclúsão de 
novo~ se.I'Viços <leJ;>enderá ~e .autprizaç~o prévi~ do Cred,e.ncia.nte. 

4.5. - Apresentar pedidos de procedimentos e internações. de forma clar.a e objetiVa, 
informando os respectívos çód)gos, tabelas e durâção prováve! da internaf;~P-

4 ;6 - Apresentar pedido de p.rorrogação de interna~o, devfc;lameAte ].ustifítadQ, ·com 
antecedência tníníma de- 24 ( Víftte ~· quat(o) hotas, · 

4. 7 - Responsabilizar-se por todos os: ehcargos tr'ibl,ltários, sociais e preVidenciários 
•Incidentes sobre os Vé!lor.es 'dos ser\(iÇos P(t?stados, Cóniprovahdo rnêdiãnt 
apresentação·de documentos, eventual isenção tributária de que sejã beneficiário. 

4.'8 - Manter atuaiizada, junto ao Credenciar-de, a relaç~o dos mêdícos do se 
cl r r,llcq e dos serviços especi,aliUJdos a que po dêrão rec'Orrer .os ben_eficiários . 

4.9 ·- Disponib(li,zar acomodação em Apartamento r, com banheiro privativo, 
comprometen.do·l?e a promover a internação em instalaQão d.é padrão superior, sem 
cobrança de. valores complementares, inclusive de hortorários profissionais, na 
hf:pótese.ge Indisponibilidade de. Apartamento !. 

4 .. 1'0 - Somente, mediante comunicação prévia ao Credencfante, poderá o Credenciado 
lntern;ar os beneficiários em dependênCia!}. ímferiores, provideAciando a remoção dos 
mesmos para a primeira vaga que ocorrer nas.acomodáções.acortladas ou syperiores. 
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Fica v!;ldada a subcontratação·, cessão ·OU transferênc·ia, total .ou parcial, 
do objeto.deste Termo de Credenciamento. 

CLAUSULA QUINTA- DO AT·ENDIMENTQ 

Os servl·ços someríte serão prestados aos beneficiários encaminhados ao 
Cred~ríci~do~ mediante apresentação do, Qflcie X!e. Encaminnamento e da carteira de 
Beneficiário do Programa, expedidos pera PRO~SQCIAL 

CLÁUSULA SEXTA- DAS. OBRIGAÇÕES DO ÇREDE·NCiANTE 

O CREDENCIANTE :obriga•se a: 

5 .:t -Efetuar os descontos e f'ÊlCOIIiimenfos previstos em lei 

5.2 - Divulgar j'untô aos befiéficíãrios do PRQ,SOCJAL.. a rela.çãa. d0s méêlicos .e dos 
serviços §lspecralizados.objeto deste credenciamento. 

5.3 - Fiscalizar os ser:viçC?s crecjencladós, através âe médico· perito· de seu quadro 
expressament~ apresentado à a<;~ ministração do Hospital. comunicando·p,reviamente <~s 
peticias e fiscalizações. que serão 'feitas com a ,presença da administração do Hospital. 

CLÁUSÚkA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES 00 BENEFICIÁRIO 

6.1- Sujeitâr~se às disposições ccntidas. em horrnas ~ regulamentos ~erais da 
Se_qretaria de Programas e· Beneficitrs Sgciais - Pro-Social, bem .como às normas 
ií'1ternas e disciplinares da instituição prestadora de S'ervl ços • 

. '6.2:- O.bédêéer aos procedimentbs e ro.tinas .. previstas para o ii'lício e co.nclusão dê 
todos os ser:viçosf bem como segulr'rlgorosamente o cfono,grama de manutenção para 
todos os tratamentos; d u.rante o período de garantia do-S serviços. 0 

ClÁUSULA OITAVA· OO'PREÇO 

Qs. preços dos serviços hora. credencrades serão Í)agos, p.elo 
Credenéiante. a conta de Recursos da União· ou Recursos Próprios com hase na 
Tabela de Particular, praticàda na data de assinátura do preser')tê lnstr:vmento, 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os. medic.amefltos ser.ãP cobradO$ d$ acordo· com os preços do 
Gula 'Brasrndiçe ou Olárío Oficial da União e 'os materiais farmacêuticos s.erão copradós 
com base no• preÇQ de forneceqo( acrescido de no máximo 15% ,(quin~e pór/ ç.en · 
admitida cotno margem de cõ.merciali~ção. q ~fJA~ . 
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,. ' ------- I CLAUSUI:.A NONA- Dó RE,AJUST.E ,.,.. 
1; feQ'~~ 

O preço dl')s serviços poderá ser re.negoci~do entre o TRF- 13 .Regíão e 
os repre:sentantes da categoria. obedece.nqô, em casos de· eventu?l maJoração, a 
penodicidade mínima de 01' (urn) ano ~ obsen.taMe como limite máximo de variação o 
fnd içe .Ger:a.l çle Pn~ços/Oisponibiíidade Interna, .calculad.o e divulgado peJa Fundação 
Getulio Vargas no perlódo·. cotrespondertte, 

PARÁGRAFO ÜNICO 

Caso os preços dos serviçqs venham a ser, no todo ou em parte·, 
contrplados-pêlo estado. o reaj1.1stam~nto â.os mesmos, oQsérvar~ & per.iodi;cidade e os. 
índices por ele d ivulgados. 

CLÁUSULA.OÉCIMA ·DO PAGAMENTO 

A c6brança dós .sei'ViÇós pt.estados .s.erá feita, .Pelo Credenci:ado, 
qu'inzenalmente, através qe documento de cobrança, -á~ompanhado tios comprovantes 
de p~estação de serviços e demais anexos, cjevictam.ente assinados pelos beneficiárioS' 
ou seus responsáveis, b~m éomo peh Credenc1ado, não sendo aceitas Guias de 
Atendimento ·Com prazo superior a 1!!0 (cento e .oitenta) df1;1s, oorítados da data de 
atendimentq . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A contagem do prazo. a que se refere esta Clàusuia, nós casos de 
internação, serâ considerada a partir·dadatP. dá alta do paéler\te. 

PARÃGRAFO SEGUNDO 

O documento. de oobrançà . .a <tue se refere o Càp.ut desta ·cláusula 
deverá vir açompat;~hado, ainda, d'e cópia dos ·s.eguintes' dpcumentos; Çertidão 
Negãtjva -de Débito junto ao INSS, Certificado de R.egulariz.ação de S:ituação com o 
F!STS, Ce.rtidão .quanto â Dívida Ativa da União junto 'à Procuradoria da Fa!lenda 
Nacional e. Certidão çl.e Quitação de Tributos e Contribuições Federais admínist·rados 
pela S'et;rét<!lria dài Receita Pederat 

.,:) 

PARÁGRAFO TERCEIRO d . . . () 

O Setor e Protocolo do Credenclante não está auto.rizad ao 
recebimento da documentação de cobranÇa, em caso de não .observMcia do djspostó 
no parágrafo anterior. 

PflRÁGRÃFO QUARTO 

Considera-M como dernais anexos, citado$. no caput desta .Ctãus.ula, 
prescrições, solic;:itações de- eJC;ames, descri-ções cirúr§Ícas, relatórios de despesas 
hespitalares e medicamentos, boletins anestésic;:,os et qua,isquer ·outros comprovantes 
neces.sárlo~ ao pr9cesso, ressalvadoS> :o epdlgo de ética métlica, 3:1 sigilo ao ~cesso.do.s 
-dócumentos médicos; bem como o respeito à ;Privacidade éío pacie11te. exe~to quanpo 
sotrcítado. por médico perito do Credehciant~. 1 11 r.RM 
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PARÁ"GRAFO QUINTO 

O Credenciante- informará, ,mediante correspondência. oficial, os 
nomes dos médicos ·jj~ritos ~HéspeCtivos. números cje inscrições no Conselho Regional 
de Medicina/CRM. 

PARÁGRAFO SEXTO 

As despesas cobertas p.eló: presente Ten'rio não- inclu.em a refeição do 
acomp?nhant~ as quais correrão fntegralrnente por çoota .dQ .benefidáfiõ eu: de seu ~<" 
respo.nsá;vel, ·com exqeçãq da mãe nutriz , para qual fica asse.gurada a refeição., 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

O Crec!~nciaQte efetuara :o: :pagamento dos serviço'&. ·prestados em 20 
(v.inte) dias úteis, a contar da data eta apre.s~ntaÇão do documento de cobrança nó 
Setor qe Protocolo: deste Tribunal. HaVendo ~frô ncr dpcUmento de ~braflÇ9 ou oütra 
circuf)stâpcia que !tng?ça a liquidação. da ;;{t;)sp,es-a, a- mesma ficará pendente e o 
pagamento sustado, áté que o Credenciado. ptovipénoié as mediàas saneadoras 
necessárias, hão acarr~tando, neste caso, qu,aisquet-ôn!JS por parte do Credenciante. 

PARÁGRAFO OITAVô 

Nps easó.s de intem~açõe,s prolongadas, ac.lma de 20 (vinte) dias, as 
contas poderão ser encaminhadas parcialmente; na âata normal do faturamento~ 
aeompanhaçla de cópia da gui,a de. internação bem como das res.pecti.vas 
prorroaacões-deJrit$rnaçâo·au'tClrizad.as.pe.ló CR:EóENCIANTE., 

CLÁUSULA DÉCIMA PRlMElRA - DA .GLOSA 

Reserva~sé ao Credenciante, mediante análise· técni.ca e Unanceira, o 
direito de ·glosar, total ou paro1.almente os. procedimentos apresentados em desacordo 
com a$ dis'posi.Ções contidas no pres~nte in$1rumento. Ocorrendo glosas, estas serão· 
deduzidãs pela· .utiidàde de preço que se-rviu. de base de câl.culo para• a c<ibrança dá 
despesa realizada. · ~ {) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO CP\' 
O Credenciante poderá exigir a :apresentação de documentos 

complem.entares á· realização das análises. · 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

D Credencianta encâminhar.ã 
consubstançfaao c.ontendo as jystificativas das.glpsas. 

ao credenciado relatório 
/1 
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PARÁGRAF'O TERC~IRO 

'Rel)erva-se <JO Credenciado o direito de recorrer oas glosas no. prazo 
maxirno dé.90 (noventa) diâs a contar da data do recel;limentq d.;fs mesmàs, devendo 
o recurso ser por escrito e conter os seguintes dados: 

4- Numero do processo, 
2- Nome do óeneficiá.tio e matrícui'J3, 
'3- Dâfa 'de atendimento, 
4- Discriminação· do(-s) item(s) ~losado{;s): 
5- Valor do(s) it~m (s) glo.satfo (s) e 
6- Fundamentação·para a revisão da glosa 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN.DA- DA DOTAÇÃO ORÇAM.ENTÀRIA 

As. despesas .com este Termo, para o: ·e.x~ro.rcio :çlo .ano 2003· correrão .à conta 
de dotaçõe.s .consignadás para a Unidade Orçam~nfária 12.10:2 - Programa çle· 
Trabalho 02301 05~920040001 - Elem.en~o ·de ·13Je·$JleM @:4.90.39.00~- Qutms Serviços 
de Terçelros- Pessóa .)ut íc;:fiéa. 

PARÁGRAfO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota d'e Empenho. de no 2003NE000027 em 20/01/03, 
no· valor e&trmatlvo inicíal de R$ 2A87. qOO :o o (dois milhões, qua:trocen.tos e oitenta e 
sete mil e seiscentos reais), para cobrir despesas deste Programa de Trabalho, dUrante 
o exercício de 2003~ 

PARÁGR.AFO SEGUNQO 

As .despesas previstas para ç próxJmo exerc'fcio correrão à ·conta de 
dotação. especifipa .tonsigpada no Orçamento Geral qa União: 

PARÃG,RAFO TERCEIRO 

Em havehdo insuficiência ot_Çamentárí.a ·para a liqüidação da .pespe.sa 
pod.êf-ão ser utilizados recursos próprfós do Programa c;:fe Assistência.'élos ~rv.' ores. 
do TRF 13 -Pro-Social- · 

CLÁUSULA DÊCIMA TERCEIRA • DÃS PENAI.JóADES, 

Face ao d-isposto no Art. 87. Inciso I da Lei 8,666/$3, pela inexecução· 
total OI,J parcial po prl:)sente lnstr.umeilto, o Credencia,nie podeJá .aplicar 'ao 
Credenciado, 9i'lra'rttida .a :defesa prêliia no prazo de .05 (cinco} dias úteis, a ('eha:lidad.e 
de Advertência, &través de· portaria expec;Jida p:ela D[retoria Geral da .Secretaria do 
TRF/1" Região, devidamer)t~ publicada no b.O.U. { 

~ -,, 
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Da aplicqçã0. da. penali.dade prevista no Caput desta cla l.lsula e da 
re$cisãó unilateral cot)stan!e i'lo parágrafo aoterlor, ca.betá .aO Credenciado direito de' 
recorrer admínlstrativamente, dehtto do prazo estabelecido no Art. 1'09, Inciso I da Lei 
8.666/93. 

Cl-ÁUSULA OgGIMA QUARTA- DA ~J!SPONSAB.ILIDAQE CIVIL 

A responsabilidade. ç·ivil 'das p.artes1 decorrent~ da prestação dos 
serviÇos, regula-se pelo disposto nos attigos 927 a 943. do CAPITUL O I e 944 a 954 
do CAPÍTULO 11 do Código Civil• Brasileiro 

CLÁUSULA OECIMA QUINTA· DA VIGENCIA 

Co_m ba!?e nas dispMições co ntldas no Art. ~ '7, lncl'so IJ da Lei 8,666/93, 
o .presente Instrumento vig6tart.~. por '6Q tn:e•$es, com infcio em22!10/0$. 

PARÁGRAFO PRI!yiEIRO 

O prazo de. vigência d.o presente credenC13ff'!ento em .exercícios 
subseqüentes.ficàtá GO.hdicionãoo à existência , em çada ano, d,a dotàçãa órçamehtárià 
para fazer face ás despesas d.efe decorrentes. 

PARÀGRAFO SEGUNDO 

C> número da Npta de EmPE!l'lho, bem como ·a ·indicação d<;>s recursos
para atender as despesas dó p·rese.nte credenciamento du·rante os exerc1caos 
subseqü:entes setao puplica<Jos' no D.O.U. na forma de extrattt, tão IQgo seja 
empenhada a <lespesa de cada ano. 

CLÁUSULA OéCIMA SEXTA· DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com ·O prevl$to no a.'tt. 61 , par&grafo ,único da lej n . 
8.666/93, este l'nstrumento será publiCado no D:.O.U .• em fohtia de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA· DA RESCISÃO 

O presente Té'rmo P:dde.râ ser rescindido â qualquer tempo, mediante 
aviso préVio de -30 (trinta) dias do término pretendido pela parte inter,essada. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

A ca eleito pelas partes, com renúncia de qualquer ·outro, o Foro 
Federal do Distrito Federal p.ara d1rimir quaisq~:~er questõ~s oriundas:d~ste lnsl t:Jmento, 

I l () 7 
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E por estarem de àcordo. .com a·s condições .estabelecidas neste 
Instrumento, as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de .igual teor. 

BrâsJI~, 01 d.e outubro de 2003 

CARLOS 

DAVID EVEpSON UIP 


