
TERMO DE CREDENCIAMENTO 018/2010, PARA PRESTAÇÃ~ DE SERVIÇO$ 

PSICOLOG.ICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO 00 TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA PRIM!;IRA REGIÃO E A GLÍNICA DE RE:ABIUTAÇÃO 

INTEGRAR/COGNlTIV:A L TOA. 

A UNIÃO, p0r irrtermêdio d o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIÃO, com rêgist(o no ONPJ 03Jj58.50'i'IG001.2 5 e sede na Praça dps 

Tribunais Si.!periores, Bloco A , Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor GerÇ!I, 

FELIPE DOS SANTOS .JACINTO, brasi1eft.o, casadO. CPF QQ3.1t6. 77.3-0À- e RG 

? .325,.033 - SSPfDF, re·sid.e.nte e aumiciliado nesta Capital. no use de .suas atribuiçqes 

le.gais. e regulamentares" d.or.avante de.signadó sirnplesrnehte. CREDENC.IANTE e a 

CL,ÍNICA OE REABILITAÇÃO INTEGRARICOGNlTIVA L TOA, inscrita no CNPJ s0b p ri. 

og,212.84'7/G001-04, sltuadlil na SE'UPS 714/9i 4 Ed. Porto Aleg,re. Sala 311 - Asa Sul

Brasília-OF. tejefor;é 32'45-105.0, e.-mail hélidamaia@ollhic-aintegfaréo,grütilta.corn.br, ne~?tl;l 

filo re:pres.entada p.ela Responsável Técn,ca HELIPA ADELINA MAIA, CPF n. 

01'2-024 9'4641. doravante designada s·impJesmente CREDENCIADA, celebram o 

presente TERMQ DE CREDENCIAMENTO ·018120·to, pam a prestaçáo de serviços de 

a·ssistência à saúde, .com ba'se no constan·te dos. Processos Administrativ.os 711/93 e 

5.396/2010 - TRF-1~ Regtã.o, Lei 8.,56.6/93. especialmente art . .25. caput e Regulamento

Geral do. PR'O"SOCIAL, aprovado pela Bes.ol.u.çã . .o 670-006' de. 04/06l20Q3. mediante as 

seguintes cláusulas e condiçqe$': 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

o presente ·téi'tnó tem corno .óbjetc> 9 prestação pela CREDENCIADA, de 

servíços de assistência á. saúde. nas espec1al idaqés constantes do Anexo I deste 

instrumento .. 

PARÁGRAFO ÚNI.CO 

:0 <!Crésaimo ou s.upressão dos servlços !lsrados no Anexo 1 do presente 

termo de credenciamento pela 'CREDENCIADA deverá 
' / _,, .... 

/ 

ser in formado ao H: 
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CREDENCIANTE mediante documento escrito que será juntado aos autos~ctivos e 

estará sujeito à sua prévia aprovação, devendo as alterações ser feitas por apostilamento 

no processo, dispensando-se a elaboração de 1ermo aditi\lo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIOALIDADE 

A finalidade deste termo."~-~;:pr.,ed.enci'q(llento é oferecer aos Magistrados e 

Servidores do TRF/1"- Regíãd; Seções e SubseçfS,es ,Jú~iciárias,_ bem como aos seus 

dependentes, sefviçqs.assistenciais imprescindfveis à pr~~ervação ae sua saúde. 

CLÁUSULA TERCeiRA- OACl..{ENTELA 

=·-:: 

A çliente!a - doS: serviçoS; o.bjet~);d~té__ instrumento constituir-se-á, 

exclusivamente, p~t.::àquela inscrita no Programá ·de :AsSístência >aos Magistrados e 

Servidores do Tribu~~l, Regionaf Federal - 1"' Região • pf:io.sOCIAL 
···.• 

CLÁUSULA QUA~TA- DAS OB.RIGA(;bES OA .CREQÇN'CIAOA 

4.1 - prestar, em suas instalações e dependências, por seu quadro técnico-profissional, 

assistência aos bene.ficiáríos do PRO-SOCIAL; 

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~ aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira; 

4.3 - dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-profissional, 

declarados na propo.sta de prestação de serviços; 

4.4 - mant!':lr atualizada, iUnfo ao CREDENCJANTE, a relação dos profissionais e serviço$ 

especializados disponíveis em sua estrutura; 

4..5 - apresentar pedidos procedimentos e internações de forma clara a objetiva, 

informando os respectivos códigos, tabelas e duração provável da internação; 

4.6 - apresentar pedido de prorrogação de internação. devidamente justiftcado, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.7 - disponibilizar acomodação em apartamento tipo B, individual, com banheiro 

privativo, comprometendo-se a promover a internação em instalação de padrão superior, 

sem cobrança de valores complementares, inclusive de honorários profissionais·, na 

hipótese de. indisponibilidade de apartamento desta ca1egmia; 
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4.8 - informar quaisquer alterações na rélação dos serviços objeto deste credànciafiÍento. 

A inclusão de novos procedimentos não conttatados dE1-penderá da prévia autorização do 

CREDENCIANTE; 

4.9- acompanhar o peritO/auditor do CREDENCIANTE. em suas fiscalizações e perícias: 

4. 10 - responsabilizar~se por todos os encargos trib(.)tários, sociais e previdenciários 

incidentes sobre os valores dos serviços presta,dos. comprovando, mediante 

apresentação de documentos, ~~enll,!ál iS'éQÇ~<> tríb~;~tária :?e que ~eja bene1iciário. 
:, . ''-: ·-:. 

PARÁGRAFO ÚNIC9 - Fica vea~da a cessão ou tran;i~.eocia, total ou parcial do objeto 

deste instrumento. 

5.1 - efetuar os de$tontos e recolhirrtenfos previstos em lei; 

52 - manter devidamente a~uáli49do !il.t'ol. de servi~~ é profissionais que compõem o 

corpo clínico da CR~DENCI.t\DA, bem como proceder à sua ..cljvul!)aÇão junto aos 

beneficiáríos do PRO~SOCIAL; .. : 
5.3 - fiscalizar os serviços da CREDENCIADA 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 i.ndi.cadas na Cláusula Oijava - Do Preç0; 

5.5- zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ATENDIMENTO 

6.1 - A autorização prévia do Cf!EDENCIA~TE é necessária somen)e para os 

procedimentos cirúrgicos (que devem conter laudo justificando a necessidade), 

internações eletivas. tratamentos pará afecções de pele e tratamentos seriados (ex: 

psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, fisioterapia e outros). 

62 ~ Os serviços serão prestados aos beneficiários do PRO~SOCIAL, mediante a Guia de 

Atendimento emitida pelo próprio Hospital e, apresentação da Carteira de Beneficiário do 

Programa expedida pelo PRO-SOCIAL juntamepte com o respectivo documento de 

identificação. 

6.3 ~ Nos casos (!e emergência, a CREDENCIADA prestará assistência mediante a 

emissão, em suas instalações, de Guia de Atendimento - GA. Soment~ nos casos em 

/ 
~ - ..; 
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que o período da internação for superior a 72 horas deverá o paciente ou ruPehsável 

providenciar junto ao PRO-SOCIAL, a respectiva autorização. 

6.4 - Quaisquer alterações relativas aos procedimentos de autorização serão efetuadas 

pelo CREDENCIANTE, nas próprias Guias de Atendimento a serem impressas pela 

CREDENCIADA; 
' ' 6.5 As. GtJias ·de Atendimento estão disponíveis 

',.>: •· 

'liY'/W JJ:tl.i us,brtsetorialfprosog!ê.JiPia OQ.~~~e/ór:edgu@~1?f.Q:rn:iúlarios. o.h!l 
observância aos dados rtela ·' é'ontidos e··· o -sev Cl;ltr.eto preenchimento, 

primordiais na agilida~ede seu c~dastramento na sêe~Kde FaturaÍnento. 

CLÁUSULA SÉTIMA "- 00 CO'RPO CLÍNICO CREDENCIA.IJA -; ~ 

no site 

A 

são fatores 

O cnrpo ctín_ico da CBEDENGIAOA·~)i~'~ele consta.nte no Anexo 11 do 
( . -: . 

presente instrum~iito, devendo suas alterações · ··iieP cômunic~das por escrito ao 
:·:···~ ' . . 

CREDENCIANTE, ·~s~ndo sujeitas a sua pr~vja autor)~é!Çáo e dever:ão ser procedidas por 

apostilamento no proc~sso, disP,ensando-se ·:~ ;elaboração de te,rmo.aêlitivo . 

.;: ..... ,., 
CLÁUSULA OITAVA- DO PREÇO .. •,• 

O preço dos serviços será pago de acordo com os valores relacionados na 

Usta de Procedimentos Médicos do TRF · 1a Região, acompanhadas das respectivas 

instruções que farão parte integrante deste instrumento. As tabelas do Tribunal Regional 

Federal 1a Região estão disponíveis para consulta no site 

www. trf1.gov.br/setôriais/prosocial/tabelas . 

CLÁUSULA NONA~ DA RENEGOCIAÇÃO DOS P.REÇOS 

O pr,eço dos serviços é o vigente na data da assinatura deste 

instrumento e poderá ser objeto de renegociação entre as partes, observando-se a 

periodicidade mínima de 01 (um) ano e as tabelas do TRF-1 a Região. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita mensalmente, até o 5° óia útil 

do mês subsequente, cujo faturamento deverá ser feito. no padrão TISS e encaminhado 

eletronicamente por rneio do arquivo XML (éxlensible Markup Langtmge), As instruções 

/ 
~PJ pL( 
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para o ·taiuràmento ~letr,ônico estão di~poníirêis· site: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O faturamento .el~trônico não, isent;;~ ?i C,REDENCtADA. dO' envio .dos 

docum.entos originais de cot:m'lnça acompanhado dos comprovantes de prestaç>ão de 

serviços e ct·ernajs ane){b_s, devidai:ifênte assínadó.s pelos peneficiárlos 6lt seu_s 

responsáveis, bem como pela CREDENCIADA .. não sendo aceitas Gui·as de" Atendimento. 

com prázo supérior a· 180 (cento e oite-nta) dJas, coritade-s da üata de atendimento. 

PARAGRAFO SEGUND'O 

A eqntagem do prazo a que se refere o paragrafb anterior. nos caRos de 

internaç~o. se~á cor]siâerad<:~ a partir da data dâ a lta d.o pÇtCi€fJté. 

PARÁGRAF'O TERCEIRC> 

Consideram-se ccmo· demais anexas citados no paragrafo primeiro, 

qocumentos do pronhJário, solicitações d~ exJ!irnes. relatórios cle despesas médiw-octqnto· 

hospita lare~. medicamentos, bole.tins anestésicos e quaisquer outros comprovantes 

i'1écessilri.os r;~,o proéessc;>, ressalvados o .código d'e étJe'a m édica, o $igjlo ao ac~?SSO'" dP~ 

documentos, bem como o respeito á pnvacidade do paciente, exceto quando soliCitado 

p.or médico rP!=lrftó do Ç.REDENC'IANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O dcicumento de cobranqa a ~u.e se rek>.re ,ó parágrafo prin'ret:ro deveril vir 

acompanhado. ainda. de :cópia d:os seguintes d~cumentos; C:ertidãQ Negativa de Débito 

junto ao I.NSS. Certíficado de Regularização de Situayào GOI'il ·o FGTS. Certidão quanto à: 

Dívida Ativa da Uniã!J junto .à Procu.radoria da Faz:.e.ndã Nacional e üertid.ãa de: Quitação 

de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria -da Receita Federal 

PARAGRAFO QUINTO 

O s.etor ae protocolo d.o .CRE.DENCIANTE não f.eceberij a docum~ntação 

cte cobrança, em casq de nf!o opservência oo.c!.ís.po)lto no parágrafo anterior. 
-~.-. 

t~~t 
/ 11 
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PARÁGRAFO SEXjO 

O .CREDENCtANTE efetuar<) o pagamento dos serviços prestados em 20 

(vinte) dias úteis, a ·contar da data d<;~ apresenta,ção do documento de cobrança no setor 

lj.e p(dtocolo. Ha11enda .erro no J:iocumen1o de, cobrança o.u o.lltra citcl]nstància que 'impeça 

a liquidação da despesa, O· pa~amento fícarâ sobrestado ·atê que a CREDENCIADA 

providencie ás· Jnegfdas .san~adoras nece.ssi!r.i?s. riao acÇ~r~etandd, neste cas0, .quaisq·uer. 

ônus aq CREóENOlANT E. 

PAR-ÁGRAFO SEJIMO. 

A nota fisca·l deverá ser emitida separadamente por centrp d'e cvsto em 

nome do TRF para os. 5ér.vidores do TribiJoal Regional Féderal da 1' "' ~egião, a ser 

êntreglié no SEPN Qua·dra 5'10, Bloq;l ''C". Lote 08, 1° Sub$olo, DIVAFfSECBE - E,dif icio 

Cabo. Frio- Brasilia/E'JF, e. em nome ·da Justiça Federal, para. os servidores da Seção 

Judiciária do Distrito Federal<! ser entregue no' SAS- Quadr.a {)4, Blocu. ''D", ·lote 07, 

Sobceloj'a - Edifício Sede. li - Brasília/DF 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GLOSA 

Ao. CREDENCIANTE é reservado o threito, me,diante analise 'técnica e 
financeira, de glosar total ou parcialmente os pro.c.edirnentos apresentados em desacordo 

com âs d\sposições contio.as no pres-ente instrum~nto Ocorrenao glosàs. estas ·sé~ã.o 

deduzidas pela urridade de pteço que servr;u de; base de câlcu.Jo para .a co!:Yrança da 

'despesa. realizada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O C.REDENCIANTE podetà exig,i r <1 apresentação de documentos 

comp,lemefliares à realiza.ç'ao ,das analises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENÇIANTE; encatninhàrá a CREDENe~ADA relatório 

consubstanciado contendo as jl{stiflcçtivàS_dª~lo~ps·-
,, 

/á .-: /if '· 
" 
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PARÁ<3RAFO TERCEIRO 

À CREDENCIADA é r~servad-o o direito de teeorrer das glosas, no pfa~o 

llla)t'imo de 90 (noventa) dias a contar da d.ata do seu recebimento, devendo o recurso· 

por escrito contec 

·1- número da nota fiscal ou outr.o documento. de cobran~; 

2- número dQ processo: 

3- nome do beneficiário. e matrfcuta: 

4- data de atendimento: 

5- diseriminação do(s) l'tem(s) g.losado(s): 

6- Valór çio(.s) item (s) glosacto (s); 

7- fl!ndamentaçao para a revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesa& com este instrumento, no presente· exercício, correrão à 

conta. dé d.otaÇões consignadas para a UnJdade Orçámentâr!él 12.102 - P'rogramâ {lé 

Trabalho 02.3010569~0040001 - 8emento de Despes·a 33:90<39 - Ou!rcrs Serviças de 

!ercelros - Pessoa Jufídtca. 

PARÁGRAFO PRifVlEfRO 

Foi .emitida a Nota de Empenho .2biONEOó0002 em 07101/2010, no valor 

e$fim:a.tivo ·de R$ 365,50(1,00 (tr~ze,.,to·s e'Sessen!a e cincà míl e qliinh·enids reais) para· 

faz;er face às despesas no presente exercido, 

P ARÁGRAFO .SEGUNDO 

Os recursos para copertur:a d?.s despesas com o presente instrumento 

prevJstas para Os próximos; exr;;rc)cjos correrão à ·conta. de- dõt.ac;:ões -específicas 

constQnad:as no Orçamento G'eral d4 Uníão 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Havendo insufiélênc1a de recursos orçamentários para pagamento da 

despesa, poo.erão. ,seJ. u@zad.os re-cursos próprios do Programa~ de AssistênCia <!Os 

Magistrados e· servidores do Tribunal Regional federal · 14 Região 

CLÁUSUl-A DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

PeJa irrexec.ução !()tal ou. parc{,al do presente instrumento e na forma do· 

art 87,, inciso I da Lei 8.666!93, o CR-EDÊNCIANTE poderá aplicar a CREDENCIADA a 

penaJidade de advertência. garantida a def.esa prévía no prazo ele 05 (cincóY .djas útE'fis, 

CORt(i!dOS j:lq recebimento do Qficio C01TIU0iG"ando a instaU(8ÇãO do proceSSO· 

admintstraliv.o. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso <;te reinc1dêncía. hca reservado ao CREDÊNCIANTE: o direito de 

rE:sêindir unilateF1!1m~nte· o presente instrumento, independente de notificação ou. 

1nterp~l·ação· judicial ou extfa)udlciel. 

PA,RÀGRAFO SEGUNDO 

D<J aplica.ção dá penalidade prevista o.o c:aput desta cláusula e: da rescisão 
•. 

unil<;~teral cqnstante do parágrafo -a.n1~rior. ca;berá a CREDENCIADA o direito de recorrer 

·administrativamente, dentro do prazo estabelecido no art. 109 incis.o I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA ~ÉSPONSAB1LIDAOE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes , decorrente da prestação dos SerViços, 

regula-~é pelq dJspo$10 no Código Cívill3r~;~s.ili;Hro. 

CLÁUSULA D~ÇIMA QUINTA- DA VIGÊNCIA 

Esfe instrwmento terá vigêncja a partir gé sua assinatura e enquarito 

perd.urarem as condições ·de contrataç.ão, observaflos os limites 'da conveniência ~ 

oportunidade da Administração Publf<ra, licandc' condrcionada, ainda. á eJ?istência em· 

cadc,~ ano. ·de dotaç~o orçamentária para fazer face às d5'spesas dele decotr\\l:nte~. • 

~sv j/--/J 
./< · y· ( 
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O número da nota de empenhq, Bem éotno a indi.cação cjosr~rsos pata 

atender as-despesas do presente instrumento dwrante ·bs exeréicios s-ubsetjüentes serão 

publicados no D.Q.U. nã forma de extrato. t:'ib logq seje empenhada â desJilesa de cada 

ano, 

CLÂUSULA D.ÉCIMA .SEXTA- DA PUSLJCAÇÃO 

Em confor!J;l idade c0m o p,revisto no art. í3 1, parágrafo ún.icó da Lei 

8.666193, este instrumento serâ publicado no D.O .. U , em f.or·ma de-extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÁ() 

O J.)resente terml'i poderá ser rescindido. por acqrdb enfre as partes, 

mediante aviso prévio de ·3.0 (trinta) .dias -do termino pretendido ·pela parte i(lteressadâ, 

CtAÚSULA .DÉCIMA OITAVA- DO FO~.O 

Fi'ca eleito pelas partes. com renú[lcia de qualqt1er ou.tro. o Foro Federal 

na Distrito federal para d.irimir quais:querque.stões ori1mdas. de.st.e. instr.orne.nt\C) 

~ por estarem de acordo. .çom as condiçõe.s es.tabelecldas neste 

iilsiru.mento, às partes as.sinam o. presente em Q2. (du~51_;1Í7f de igual ieor 

Brasília ':f de ~;9--' 2010. 

/1 ' 
PELO CREDENCIANTE. 

FELIPE oosií~~~TO 
PELA CREDENCIADA 

~{ ?' 
HELIOA AOE~A MAIA 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 018/2010. 

RELAÇÃO. DOS SEFMÇOS ESPECIALIZAD.QS 
:' ·:::~:·{:·..::. .. ·• '•, 
~- •'+• .• -:. .-:-:-< •· ••• • • • 
•
i.'.:. ,,. 
;:~_, . ·:::: ·. ., ~-:::~1~ ... ::~ .. .. .... , ... _, _ _ _____ , 
FONQA':-:U':::-D+:I0:::-:1--:::0~G~IA 

PSICOLOGIA 

PSICOPEDAGOGIA 

~- ,. T:: ___ •••.:...:>~· ~-R-·E_G_fM_E_:s_o_.E ATENOIIV!FNim-----------:::--,,"'''~ 

AMBULATORIAL 

~f 
#'-- ( 

/ 
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ANEXO 11 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 018/2010 

,, 

CORPO Cl.ÍNICO CREDENCIADA 

IDA ÁOELINA MÁIA ~-~~ 

SIM 

RIB.E 

ALI~ 

GUI 

ANA 

cAF 
EVA 

ONE OTAWA A VELAR 

IRO 

SSANDRA ROSA 

MARÃES 

PAULA VERONA 

·AGNI 

GERALDA MENEZES 

tE ALVES MARTINHO I CIB_E 

LAR 

GOM 

Livl 

ISSA FERREIRA 

IDE 
·-

A ALMEIDA RAMALHO 
--LIDI ANE LURE>ES 

DERICHS 

NADA FONSECA DE 

. E AN.DRADE 

FRIE 

FER 

SAD 
-

SSANDRA REGINA ALE 

· RIGUES 

UZIA REGINA BORBA 

RÊA 

.... . . 

I 

- - ·---·- - --

ROD 

CLA 

COR 

LEO 

MEN 

BRU 

ARA 

----
NORA FERNANDES 

DONÇA COSTA 

NA D'AVILA DE 

Ü.:IOANDRADE 

MARIANA AMARAL 

GUERRA 

PAULO ÇESAR DE SOUSA 

REGISTRO 

CRF 1<60.3 

CRF no9 

CRF 7207 

c·RF 7751' 

CRF 9597 
-

CRF 9750 
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