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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO D,E CREDENCIAMENTO 092/2008, PARA _PRESTAÇÃO DE S.ERVIÇOS 
ODONTOLOGICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIAO, PO~ INTERMEDIO DO 
TRIBUNAL REGIO~AL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, E INOVAR -
ODONTOLOGIA ESTETICA E REABILIT ADORA L TOA. 

_ 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 Tri~unais 
Superiores, Bloco "A· , Brasllia-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral, SILVIO 
FERREIRA brasileiro, separado judicialmente, CPF 884.071.528-20 e Cl 5.871.468-
SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, dorava~te designado simplesmente CREDENCIANTE e INOVAR -
ODONTOLOGIA ESTETICA .~ ' ···REA:BU .. ITADO~ . L TOA, inscrita no CNPJ 
09.299.741/0001-90, situada flO:SRE Sui,'·Quadra ',02','>Area Especial "D", Ed. Valêncía, 
Sala 31, Cruzeiro Velho, Brasília - ()F, cep: 70648;645, telefone: 3234-7371. e
mail:an.drebortoleto@brturbo.oom.br, neste ato representado pelo Responsável-Técnico 
ANDRE ACÁCIO BORTOLETO VIEIRA, doravante designado simplesmente 
CREDENCIADO, celebram o presente TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2008, 
Processo Administrativo 7732/2008, para prestação de serviços o<:lontológicos, com base 
no constante dos autos do Processo Administrativo 711/93 - TRF-1• Região. lei 8.666/93, 
especialmente art. 25, caput e Regulamento-Geral .dc:1 PRO-SOCIAL, aprovado pela 
Resolução N.670-006 de 04/06/2003, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente termo tem como objeto a prestação, pelo CREDENCIADO, de 
serviços odontológic.os, nas especialidades constantes do Anexo I deste instrumento . . ... 
PARÁGRAFO úN(CO 

.... 

O acréscimo ou supressã:ó dos serviços listados no Anexo I do presente termo 
de credenciamento pelo CREDENCIADO, deverá ser informado ao CREDENCIANTE 
mediante documento escrito que será .juntado aos ai:it.qs respectivos, e estará sujeito à 
prévia aprovação deste, sendo as alterações no aludido anexo. procedidas por simples 
notificação nos autos. .. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento constituir-se-á. 
exclusivamente, por aquela inscrita nos registros do Programa de Assistência aos 
Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal - 1" Região- PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

O CREDENCIADO obriga-se a 

3.1 - Prestar. em suas instalações e dependências. por seu quadro técnico-profissional, 
assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL. 

3.2 - 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 á aplicaçao das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira. 
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técnico-profissionaL- 0 3.3 - Dispor das instalações. equipamentos. material e quadro 
declarados na proposta de prestação de serviços. 

3.4 - Informar quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste credenciamento. ' 
A inclusão de novos procedimentos não contratados dependerá de autorização prévia 
pelo CREDENCIANTE. 

3.5 - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários 
incidentes sobre os valores dos serviços prestàd()S, comprovando. mediante 
apresentação de documentos, eventual ise!:w.ão tributária de que seja beneficiário. 

3.6- Manter atualizada. junto ~ó CREDE·~:ÓÚwrefa rela,ção dos profissionais e serviços 
especializados disponíveis ern··sua·:estrutúrá . ):::;: .. 

::: . . . ·.:::·· ,.; .. ~ ~·t::~:~}, ... 
3. 7 - Acompanhar o perito/audi(ór do CREDENCIANTE; ·~m suas fiscalizações e perícias. 

3.8 - Apresentar pedidos de procedimentos de forma clara ·e objEltiva. informando os 
respectivos códigos :e 11alores: ::::·: :.::: ::· ;: 

PARÁGRAFO ÚNICb ~ ;fca ve~ada a cessao ou' trarl;Sf~;J~éia .. total'ou parcial do objeto 
deste instrumento. :. :::,: \[ ':[:: ,:(j}:~Í.:'ij: · · · 

CLÁUSULA QUA~~A- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 
·:·::· 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

4.1 -Efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei . 
.. 

4.2 - Manter devidamente atuá.lizado o rol de serviço~r oferecido pelo CREDENCIADO, 
objeto do presente termo de credenciamento, e a listS'gem dos profissionais que compõe 
o corpo clinico do CREDENCIADO. 

4.3 - Divulgar, junto aos beneficiários do PRO-SOCIAL, a relação dos profissionais e 
serviços especial izados objeto deste credenciamento. 

4.4 - Fiscalizar os serviços credenciados por intermédio de perito/auditor de seu quadro, 
expressamente apresentado á administração do CREDENCIADO. 

4.5- Responsabilizar-se pelo pagamento integral de todas as despesas autorizadas, em 
conformidade com as tabelas indicadas na Cláusula Oitava - Do Preço. 

4.6- Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ATENDIMENTO 

5.1 - Os serviços somente serão prestados aos usuários do PRO-SOCIAL. mediante a 
Ficha Odontológica Externa - FOE, emitida pelo próprio CREDENCIADO e com 
apresentação da Carteira de Beneficiário do Programa expedida pelo PRO-SOCIAL. 

5.2 - Os formulários e Ficha Odontológica Externa - FOE estão disponiveis no site 
www. trf 1. gov. br/setoriais/prosoci a istguiaseform ularios. 

CLÁUSULA SEXTA- DO CORPO CLINICO CREDENCIADO 

O corpo clínico credenciado é aquele constante no Anexo 11 do presente 
instrumento, devendo suas alterações ser comunicadas por escrito ao CREDENCIANTE, 
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estando sujeitas à prévia manifestação deste, sendo procedidas por simples notificaçãoP) 
nos autos. ~ J) ..

.-
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PROFISSIONAL E EQUIPE NÃO VINCULADOS AO 
CREDENCIADO 

O atendimento aos beneficiários não poderá ser feito por profissional ou equipe 
de profissionais não vinculados ao presente termo de credenciamento. 

,::,;::;!}:.,: .:·, 
c LÁusuLA OITAVA ~,Do PReÇo. ..,...... .. .... , 

. . . :.;. . :::::-:· ;·:;::::::::~~~:·· .. 
Os preços.dos se·IVJÇ'(>s são os constanteS:'i:la>,Jabéla Odontológica do TRF-1• 

Região, acompanhada das respectivas instruções. A)áP.éla se encontra disponível no 
endereço eletrônico:: www.trf1 .gov.br setoriais/prosocial/tarelas. 

CLÁUSULA NONA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS - . . . 

Os preçÓ~ dos serviços são os vigentes na·:·data de assinatura do termo de 
credenciamento e'·:poderão ser objeto de renegocTação entre o .. TRF-1" Região e o 
CREDENCIADO, o~i(;rvan~_o-se a periocJici.dade mínilttiu:le 01(um,~ .ano e as referências 
das tabelas do TRF-.1: Reg1ao. ·· ·· :. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita, pelo CREDENCIADO, 
quinzenalmente, através de documento de cobrança, acompanhado dos comprovantes de 
prestação de serviços e demais anexos. devidamente assinados pelos beneficiários ou 
seus responsáveis. bem como pelo CREDENCIADO, não sendo aceitas Guias de 
Encaminhamento com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
atendimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O documento de cobrança a que se refere o caput desta cláusula deverá vir 
acompanhado, ainda, de cópia dos segu1ntes documentos: Certidão Negativa de Débito 
junto ao INSS, Certificado de Regularização de Situação com o FGTS. Certidão quanto à 
Divida Ativa da União junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação 
de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O Setor de Protocolo do CREDENCIANTE não está autorizado ao recebimento 
da documentação de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo 
anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Consideram-se como demais anexos citados no caput desta cláusula, 
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 

J1 ;Jir 
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documentos, bem como o respeito à privacidade do paciente. exceto quando solicitado-~-
por médico perito do Credenciante. _ _ l.l -

PARÁGRAFO QUARTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 
(vinte) dias úteis, a contar da data da apresentaçao do documento de cobrança no Setor 
de Protocolo deste Tribunal. Havendo erro no documento de cobrança ou outra 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o 
pagamento sustado. até que o CREDENCIADO providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não acarretando, neste CéiSQ, . I:.'II,J.~.isquer ônus por parte do CREDENCIANTE. 

~ . :;: ...... :-~~~:~ . rr::: ;:::; · ·~:rt:t;.: ... : 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA·- :DA GLOSA ,:,.,:•:•::;:;., 

·);·· ···:::=::~:··· 

PARÁGRAFO PRIMEliRO 

O poderá 
complementares à-realização das análises. 

.:-::}.:!'::i!;· :::;, 

exigir a ·. apresentação de documentos 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANT~ encaminhará ao CREDENCIADO relatório 
consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Reserva-se ao CREDENCIADO o direito de recorrer das glosas no prazo 
máximo de 90 (noventa) d ias a contar da data do recebimento das mesmas. devendo o 
recurso ser por escrito e conter os seguintes dados: 

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) e 
7- Fundamentação para a revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, para o exercício do ano 2008 correrão à conta 
de dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 
02301056920040001 - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho n. 2008NE000018 em 16/01/08. no valor 
estimativo inicial de R$ 283.830,00 (Duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta 
reais), para cobrir despesas deste Programa de Trabalho, durante o exercício de 2008. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

As despesas previstas para o próximo exercício correrão à conta de dotação 
específica consignada no Orçamento Geral da União. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência orçamentária para a liquidação da despesa, poderão ser 
utilizados recursos próprios qo Programa de Assistência aos Servidores do TRF 1° 
Região - Pro - Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS:PENALIDADES 

Face ao disposto :no .. art. 87. inciso I da L~/]::666/93 . p~la inexecução total ou 
parcial do presente lristrurneiiti!í. o CREDENCIANTE pli)d~'f.~ aplicar ··~o CREDENCIADO a 
penalidade de advertência, mediante portaria expedidá pelo Diretof Geral da Secretaria 
do TRF/ 1" Região, devidamente publicada no D.O.U .. garantida a defesa prévia no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do oficio comunicando a instauração 
de processo administrativo. · . ·' . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO· 
. -~ .· .... 

Em caso de reincidência, fica reservado ao 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 
administrativamente, dentro do prazo estabelecido no art. 109. inciso I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 
regula-se pelo disposto no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA VIGÊNCIA 

Este instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e enquanto 
perdurarem as condições de contratação com a Administração, observados os limites da 
conveniência e oportunidade do administrador público, ficando condicionado, ainda, à 
existência em cada ano, de dotação orçamentária para fazer face às despesas dele 
decorrentes. 

O número da Nota de Empenho. bem como a indicação dos recursos para 
atender as despesas do presente credenciamento durante os exercícios subseqüentes 
serão publ icados no D.O.U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de 
cada ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SÉTIMA - 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. 

f)J 
1.J -
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CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro 
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 02 (dua_~)..,Y.i,(!s.,çl~ i~~~~ teor. 

. . -·· •· 
-:· ····.:·.:-.;., 

. :. 

PELO CREDEN9,',~1)q: -fA-;~~fm 
.... _. ·
·-· 

•.. _,• 

• ·:::;.;•,<;>•. '• 
;: ,·:. '• :- -~ 

.·.·~:•.•.:.·.;: .. 

6rasilia-DF, 05 Novembro de 2008. 
· .. 

:·. 

.. :·:·· .. :; .. 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2008 

::::~ .. · ' 
:'=· 
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ANEXO 11 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 092/2008 

··.;-· 

.:r 
·:· 
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