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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUN'AL REGIONAL FEDERAL DA PRif!lEIRA REGIÃO 

TE;RMO DE CREDENCI·AMENTO 097/20Q8 PAR~ PRESTAQÃd DE SERYIÇOS 
MEDICOS CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR INTERMEOIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E RAOIUM • INSTITUTO DE 
RADIOTERAPfA DE TAGUATINGA LTOA. 

. _ A UkiÃO, por ln'te·rmédio li1ó'TRIBUNAL REGIONAL fEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIAO, com registro no CGC/MF 03.658.507/0001-:2'5 e sede na Praça dos Tribunais 
_Superiores, Bloco "A", Brasílja-DF, neste -alo representado por seu Diretor-Geral, SILVIO 
FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente. CPF 884.071.528-20 e RG 5.871.468-
~SP/GO, residente e domicilia~o nest~~.Ç,~P.1(al, no uso. de suas atribuições legais e 
r,egulamentare~ doravante çfesJ~naéfo . i?!Vll'!lê,!\!TJer:tt~,CREDENÇIANTE, e RAOIUM -
INSTITUTO ·D,F RADIOTE·RÇtP'IA ,, DE ' fAGUA'T,lNG'A..~ LTDA, imscr.ito. no· CNPJ 
06.'292.778/0001-06, situado .na, QNC 879}1 a .. Térreo Sala .4A e Unidade Autônoma 02. 1° 
Subsolo - Centro de ExcelêAcia Anch~l;i· Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP: 72.115-
700, telefones: 3964-353513297-61 ~51:3:201 -4123., sjfe: www.radiumdf.com. e-l]lail: 
faccon@gmail~comneste ato "representãêfo por sy_~Sócia-Getente Ora. WALKIRIA 
DUARTE SERRA. . C~f 185."18.14.11 68, dolta.V.,à.f!te , de~lgnado simRiesm~nte 
CREDENCIA'D.0, celebram Q ~~esente :TERMP !}E ~R'I;'Il)I;:NCIÀMF;,N'tO 091(20.08, para 
prestação de serviçds de ?,sststêncla à sàúde, oom ba§e no con.~ante dos autos dos 
Processos Administrativos' 711/1993 e 8636/2008 - TRF-1'• Região, Lei 8.666/93, 
especialmente art. e Regulamento-Gerá! élo PRO-SOCIAL aprovado pela 
Resolução 670.006 de mediante as seguintes cláusulas e condições: 

f>L.ÁUSULA I?;RIMEfRA _ ;ocãOE 
' ~ 

O pr~sent~ a ~(!~~~~ peli:> êRI;DENCIADO, de 
serviços de assist~llcta ~ sali~!'J)1a esp,~}: ~ucru<> li;l Anex& I deste instrumento. 

:·~~-
" 

PARÁGRAFG PNIC,p . '"· ':;.. . .. :~;, '*; ·~ 
O acrésci~~'OU.{;~pfêssao. dos serviços liJ>ta.d'â\ no At.)é"~o I do presente termo 

de credenciamento pelo ' ÇREE>ENC'IA@O, .. deverà s~)nfonuàdo áo CREDENClANTE 
mediante doeumento escritcf EJ~e será jdiJ!;:tdp aos ã(JJ~ respectivos. e estará sujeito a 
prévia aprovação deste, sendo as,altef.~õ~s do alud'léto anexo, procedidas por simples 
notificação I)OS autos. · """'"· 

CLÁUSULA SEGUNDA -mU;t.IENTELA 

A clientela dos serviços oo}eto deste credenciamento constituir-se-á, 
exclusivamente, por aquela inscrita nos registros do Programa de Assistência aos 
Magistrados e Servidores do Tribunal Regionar Federal- 1• Região -PRO-SOCIAL .. 

t LÁUSULA T~RCE!RA - DAS QBRIGA~ES DO OREDENCIAp,O 

O CREDENCIADO obriga-se a~ 

:}>1 - Prestar, em suas instalações e dependências, po( seu quadro técnico-profissíonal. 
:assistêncià aos oeneficiáriocs do PRO-SOClAL. 

:3'.2- Prestar aos beneficiá'ho.s dó PRO-SOCIAL, tratameAto idêntico ao dispensado aos 
particulares, Qualquet tipo de discriminação, dará causa ao cancelamento imediato do 

:::,.~:~' e a aplioação da. peoolkl..,es pre , ta• "'~Déo><>a T e,çe;.,, 



PODER JUDICIÁRIO 
TR.fBUNAt. REG IONAl FEDERAL DAPRIMEJRÁREG.IÃ() 

3.3' - Oisl)br das instalações, equipamentQ~s. material e q~;~adro 
declarados na proposta de prestação de serviços. 

.o€.1i"T<, 
j~' ~ ,.,,. 

técnico-pró ~~siq~~jt 

....._-i,. ... 
3.4 -Informar quaisquer alterações nà relação dos serviços obj.eto deste credeí1 ~enro.:'-
A inclusão de novos procedimentos não contratados depençjerá de autorização ~~,~ ' 
pelo CREQENCIANTE. 

3.5 - ResponsabiÚzar-se por todoS- 0s ··encargos tY.ibutários, sociais e previdenciários 
incidentes sobre os valores dõs servl:ços préstados, comprovando, mediante 
aptesenta~o de ç!oeumentes. eventual isenção tributária de que seja beneficiáciQ. 

'/!' 

3.6- Manter atualizada, júnte aq CR'EbENCI~NfE,~ relaçâ(n1é1ls profissronais·e serviçQs 
especializados disponíveis em sua éstrutura:f '· 

' 
· , dq_ CREDE~CI;AN]~~~r:p.súa~ ;fiscaliza!(Oes e periciClS. 

3.8 - Apresentar ~ê!ido~. "de procedimentos de forma 'cta~·:e ob}~tiva, informando os 
respectivos * · ~~ ,~ ,,,,_ ' 
PARÁGRAFO ÚN ~~~~s·~~~-~•;:g'u tràn,sferi;·ciªj~otarpu parcíai!Jo objeto. 
deste instrumento. 

4.2 - Manter devidamente atualizado o rol ge serviÇos ofere.,cido pelo CREDENCIADO 
obJeto dó prese[\te termo de ,,~rede}'l<'.li(lmento, e a fis.tage,m dos profissionais que compõe 
o éorpo clíhlt:o do C.REDENe!PlDO, ' ,,,, .. 

4.3 - Divulgar. junto aos beneficiários do PRO-SOClAL, a reiação dos profiSsionais e 
serviços, especializaclos objeto deste credenctamento. 

4.4 - Fiscalizar os serviços ~edenciados por intermédio de peFilo/auditor de s~u quadro, 
expressamente apresentado à administração -do CREDENCIADO. 

4.5 - Respc,msabílízar-se pelo pagamento inte·gral de todas as àespesas autorizadas, ern 
conformidade com as tabelas indicadas na Cláusula Oiiava - Do Preço. 

4.1~-Zelar p,elo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ATENDJMENTO 

5.1 - Somente será necessária ªLitoriza~ão prévra do <;REDENCIANTE, para os 
prosedimentós cirúrgicos ~que devem contet lacrdo justfficando a necessidade1. 
internações eletivas, tratamentos para afecções de pele e tratamentos seriados (ex: 
psiCologia,, psiquiatria, fonoaudiologia, fisioterapia e outros). 

5.2 - Nos casos de emergência, O' CREDÊNCIADQ prestara assistência mediante a 
erníssão de Guia de. Atendimento - GA, pelo próprio Credenciado. Somente noS-êasos em 
qye o periooo da internação for superior a 72 horas deverá o paciente ou responsável 
~rovidenciar junto ao PRO-SOCIAL, a respectiva autorização. 

5.3 - Os s.erviços somente serão prestados~ aos usuários do PRO-SúCIAL, ll)ediante a 
Guia de· Atendimento, emitida pelo próprio Credenciado e apresenta~o da Carteira de 
Beneficiári~ no Programa exp.edida pel0 PRO•SOCIAL 

5.4 - Os formulários •caula de Atendimento -
WWW:trf1.gov .br/setoriais/prosooiallguias,eformlllarios 
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GA" estão disponíveis no 

A~ dado• 

site 
nela 



P~_E~·~:UPJ!II~I,!IQ ~ 
TRjB,IJI\j~L REGI.OJijAL F.SOER:/lli DAPRIM,EI{M'REGihO ~~ ·~~ 
e)llntides e o ~QY.Fe{0 ~~eOéltimeotp ~õ~"{,ofn.lllll~i~P$ s~~' fa,tore~ primordié!ÍS na\.~gilfll<W~;IQ:f" 
de seu. <lí'ldq.!>trároeoto:néJiSeeão ·a'eJ~atur:atnento, · • ~ { 

~ . - ,.. . ar. 

.;?1.& ·- .QlJaisctv~r a,11$rJ;tJõe:s rejat!yà.s, f!-qS ·er.oçedifll.entQS<' .~ ·$illiteri?;açã~ ser~ o ~~,. 
n,a~ G~ia,s.;iJ~ Atend.irttento itnf'lt~SS!=IS- 1;\.el€1 GR\'S'OE~.Off!<E>J). - · 

~4,U.SlJ,LA. SBXT~ - QQ OtlR~O.CLÍNiqa:,:;.CREQENQI~O: 

'• 
.. ~§! 

'•'' . • ol" • 
, til pte_ço dc~!i1,11l$.QS.e~:é!6'nciac;tós s-er~ p~g:Q,if~~;~,g~,e~o ~et.êr-ênóitr ós'Vali:J~es 

;consta~~. es .. ~às taB~fa'S~ 'f.lg 1li~r;'tt":"R~~~,~.J~. . !aei0'6'~~.~~Qc?fX% 'Mo•n:~~~D l'i~das d~s 
resHetntf:as lnstr~·ts:o:e;~.. pàlt~~·. ~~f'àN,'eZ~i!f,f:j~f~ ~t~#'li~· .. , ·de er~der.léJôijrtl'enb .e .em' 
c0nformrdade eom O·otireto oontlti <>ií~ ~~ .: ,. 

~J- '··~"?( ~ ~ ,· 

H(!;)NORÂR1l1S MÉOICQS~ fflFê-L.F\M: ki~J~- )!e Procy;J.dJm~ntQs ~~dfces· dp ~!R.f - ~ "' 
Regtão.. · 

' 

dESPE&~$ ~&P.)TAL:ARES: cr~be!ql!J~Jax~s,e. Oj~tfas ~p T.W'Ti~e "if' fTIRF- TIÕ), 

M.EOIOÂMENTÓ$~ Và:l~r~$'con;st;~nt~s (ltl. ·~Wã Ri>jlljlC~lJtiG(;) :~r;àsin4j~e: 

T8A'lAMIÜil:té S,E;B.~J!)O: liRF·-lJ$~ blstÃ.se Tr:ataí'i;le@to$:.'$er'i~êtl§s,tfç; liRF- 1.• R~!;lt;í.o. 

IV!AJ'ERJ4V T.:abé.l? B,i MPRG" c~O'!IlJar~ef.l} .. !:fetco.me.r~tlllizaç.M t O% (.dei), 

.Q.s.,. O'PME (àrtê'§es, e'tõteses é .. m:atetíars e§~e:tJ\ais)"'s.~r;.to, p,agu~· mE~,i!lianre. 
a,Me~t!fi,tC~çãoJI;; fteta(s). fis~c~l(~j, co.rn . i:d~mti(itta~ã.~idô .pttcjent~, e ~Qp1a_ d.~ .cólação 
a~.{,driiá:cl~ ,p.~lo "P~f· aphe'Bntló\se, "tta m~sma"' fíllrma; ~ mar-gêm d~ G:t!I'Qê•G:•àliza.ç.a·o de-. 
1 OlYà (âéz"~·or centot · 

Gs weçqs cibs. serv.Lr.e:;; são o:§'. vigentes na' aata ~~ assJ1;1atura d_o term9 ele 
·e~-eÇleJ:~ciai:l;l~nro ~ .. pckle~e sen ,sjétq ·t!~ r"liJ'neg'ãtil~"Çà'o ~.nft~ o' Tgli'-1" Reg'~0 ·.fí 6 
tSR'E.Qt;::NQI(ll.D.Q, ;qbs~l)la~~g-se a .P,~Pi9diçljilª(je mTn'!ml!l. 9~ '6.1 (i<lrrV ano ~ aSI fefêt~tiê'i~s 
à~s. t~~elas d~ 1R.F~1.a· B~91~P-

ct.fi!J.~.u;L.t}. bi;ei!'11A- D(l ~AG~MENTO 

/!:. col~fa'):TÇa àpá; s~r.viÇ.o$ eteslados se:tá fel~ ~elõ" CHE~E~e.tAiiíp, 
quín:zern~[ment~. :l'l~rcfv$,s.de .a~~u.{nentb ~e ~ol[ft'aj)~'! 'r;~d~~#r~dilli. ~dd. s c-omprov~~~'é.s ;iiJe 

:.:::=~ . .:'.': - ;oi • d"""'"'""*o', •"':""""'""' ""i" P~"'" ou 



' P.PDl:R-J!JD!CiAJ;uo~ _ 
'T~IBO~»>~EEPlÕ.NALFE.QJ;.RAJ,.J:,lA·PJll l'j,lEIRAl!il'à>~Ã~ _ o .. , ~" 
seus r~spoM~veis~. be_m Jto:mo· p;e!@ ~RE~~N~!ADQ;. rr~g 'S_et}do .'qce,ttas~~s ;ÂÁf Cà 
Enca'!'lmli.~JTl~D'fo eom p.r~J:o .s.~perko;~ a '~N!-0 tc~mt() e • o!~Qota), d!~S, G11Jntad.os - li!' s~~ ;t.l 
'Btendua:t~nto. 'llr IJ . j 

PA:~GR,~P'Q·P~IMEJ~O :i)-,1: I \'. - ~r. ' 

, ~-:éer:itagem; .df). pr-âze ,a 'que se ref~H~' e$ía Qlá\:l$.mla, t:iQ$ cç.s_o.$ de. rmeroaçâd', 
·sera considet-a'da ·a partir i:la a ata d~~tait!l'l:~âcléf.lte;~ 

r4'k ) . "" . ' ' ' .fi ,,, ' ""'~ 
R-AtR~I*@MFv•SEGUNGJE> 

'O .llto<,úitle·nlto !li' '""·"~~"' 
a'G~rnpar!@.l 

Pili;RÁGRA.I?Q QU!flfn~ 

,ô~Sta élátJSI;Il:á,
. médicP..odo.bfo 

oon;(prilV.ânte.s._ 
<SI§JrJiri ao acessô d..e-s 

excetó CiJtla!'ldo solieífa-de 

. , 'G ~R~t;OE~OtANTE _ eie.túart( Q pagal'l'le.ntc (';los ,l!ervíga.lll- pres.~add,~ em· t Q 
t)linte't ·~l8s ú'b!j$'. ~A~al"da. <1af<d la ~~r~sem_ta~tí qg ~~cum~i:lfo i:le> éo&rah§<J tjÓ S.etp,P· 
p~ Prqtaco!Q' Cl~ste Tntfu!:!al h!'allel:!íJqi; ret:r:0 r:tb sJ.eç.tJ:rhel-ltl1! d.~ ~~o):)ranÇf! .ou ·ôur~ 
circ!;(n$t~tlÇia gue (i:tfp~Ça a lii;ij1iUâÇ~ç. ·da ~sp~§~ ;p m~sJUá 'ti9q't-á p~p<l_ent~ e ,rg, 
p~garn~nto., Sl!~látló,,"á~ :qwe o; -~~IEI)E~CIA.DQ flfl\lV~.genele <!S: m:edlliiaS"sJ3:!i)e~dor~~ 
he~s~:tír),as, nã\~ Ç~car,refanclé, n~ste êaS:<i, ~ualsquêr ;ô!Jiêl~po['f:!áft~ í:J:q G;RElaEI!lOifo:t\íiJ"Ei. 

PARÃ~~AFO -S~XIb· 

GLÁIJSlJLÀ 'PE~I~A 'PRIM,EiR'A' - O'MSLOSÁ 

Re$erva-se. ';iO âiFE:OEN~IANii'E,. llJ~díante-anáJi~e·l~~?qtq ~ finance.t~. ·~ .dír,eite 
de. g_lfil.silf<· fl;lfal -ot~ paJcíaJrnE;írtt~ ®!)> )ltogedimenttrs, ;~pr.esen.~ados em q.es<tcQr.do· com a.S' 
dis~o;iç§l!'fs ~o.l).tiâas> n9''prese.nte··in.}trqroerofo_, Qeor:J,erttlo g1Qs~1 êslªs serão ( et!uz[daS?; 
~éLa1. llnlt!áde .([!:e :preço q).ié. s'erííi~:J de; lif<'1Se'iil~ cqi'a'ulç, ·p~rª a coorança áa .d~pesa 
r~<~, rzatja. 

RA~G:Fi~FO PRIME!R() 

0 'OR:BliE:N0 1A~JE i)odi:!flfr exfgir ;a 
eôrt-i!11'l~meofãtes-â realtzação 'das .arlá1tsê~. 



PODER JliCIÁRIO 
TRIBU~ REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARA RAFO SEGUNDO · 

O CRED.ENCIANTE e.neç~minhará ªo 
consubstan'cíatlo contendo ali justífica.tfvas das glosa& 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

PARÁORAFO SEGUN.OO 
' 

As despes~s preVistas par4 o próximo. exw6icio correrão. à c.enta de dotação 
espeemca. consignadá no Orçamento Geral da União. · 

PAAAGRAFO TERCEIRO 

Havende insuficiência orçamentária para a liquidação da despesa, poderão ser 
utilizados recursos p.róprios do Programa de Assi$1ência aos Servidores do TRF 1• 
Região - Pro -SociàL ' 

CL~USULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS' PENALIDADES 

Face ao disposto no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
p;arcial do presente instrumento, o CREDENCIANTE poderá aplicar ao CREDENCIADO a 
pehatidade de advertência, mediante portaria expedida pela Diretoria Geral da Secretaria 
do TRF/1a Região, devidamente p1.1blíêada no D.O.U, garantida a defesa .prévia no prazo 
de 05'(cinco) dias uteís, contados do; re.cebimento do ofício comunicandO a instauração 
de processo administrativo. · 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincidência, fi~a reservado ao credenciante o direito de rescindir, 
unilateralmente, o presente termo, índependentemente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudiciaL 
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PODER JUOtCIÁRJO 
TRIBUNAL REGIONAL FEOERAL [}A PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
~?RO-se 

~? 41/'l <.,.. 
{j{ l'l. ...l-1-~ 1-

Da aplicação da penalidade pJevista no caput desta cláusula e ,a reS:clsãa..L ' 
unilateral constante no parágrafo anterior, caberá ao Credenciado díreito óe .~_correr f>l 
administrativãmente, dentro do prazo estabelecido no Art. 109, inc~o I da Lei 8.665~,... " 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILlCIAOE CIVIL ... ~ .. ;.•~".~:-: .. 
·A responsabilidade cMl ·das ~ªi'tes, dec6freote da presla~ão dos serviços, 

regula-se pelo disposto no Código· Civíl Br~sileiro. ' 

<>.::<:in<•fl ra e enquanto 
aÇí~Pf Q\:í~êrva<íOS os limites da 

ainda, à 
ás despesas dele 

i~;c~~=;~·i~"d~i~o~~s recursos para 
•r:::u1t ... ·! subseqt)entes 

a despe·sa de 

•·. 

'.,. >~ 'J' 

Em confof.midad~éom o· p!J!vlsJO·l)p' art. 61'hp:arágrafo úí)IC.Q. da Lei n. 8.666/93, 
este Instrumento ser~ .pUQhdacjp h o D:'O.ld .• ;em forrn§ de extrato, ·" ·}t . . ~· ~··~ ~,... .. ·' 

CLÁUSULA DECIMA S{TIM~ ~ ÓA ·RE§.~ISÂO ·~., . ;' 
i(. • ·\-"';§. 

O presente tenmo poéler.á ser rêS.cjndido, po~~acordo entre as partes, mediante 
aviso prévio de· ~O (trinta) dias do térmioo.pretendidc ·peli;l parte in!eressada. 

'CLÁUSULADÉCIMA OITAVA- 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 9i' condições e.stabel~cidíis rteste Instrumento, as 
partes assinam o presente erri 02 (duas) via·s de igUal·te'or. 

. ' 

Brasília, 22 de De.zembro de 2008, 
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, . 
P;OPER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAl REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO 

nlí'""'; ''" Luz 

Walklria Duarte Serra 

.· 

·~ 

f .. ·~~.t. ·.• 
i~. ., 
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