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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREOENCIAMENTO 0·1.312005, PARA PRESTAÇAO DE 
SERVI(fOS PSICOLÓGICOS E PSICOPEOAGÓGICOS,, CE'LEBRADO ·ENTRE A UNIA O, .POR 
INTERMÉDIO 00 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÀO E IPCT 
ASSESSORIA E CONSULTORIA L TOA. 

A UNIÀO, poc intermédJo do TRIBUNAL REGIONA.L FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, com registro no CGC/MF N. 03 658.50710001-25 e sede na Praça dos Tribunais 
Superiores, Bloco 'A', Brasilia-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral, FELIPE 005 
SANTOS JACINTO, brasileiro. casado, CPP O<f3.116J73-o4 e Cl N. 2.325.033 - SSP/OF, 
residente e domiciliado nesta Capital, no uso de sua~ · âtr.jbulções legais e regulamentares. 
doravante designado simplesmente CREDENClANTE, e lPCT ASSESSORIA E CONSULTORIA 
L TOA, inscrito no CNI'?J 04.702. 129/0001 -00, .:s~uado n.a SGA SUL. QUADRA 915. CONJUNTO 
"B' . BLOCO "C', N. 1;3, SALA 302, 8(a:sllta' - DF, :--teiefones: (61) 3447-7298, e-mail; 
tânia.lpct@uol.com.br; neste ato ~~presentado por seu • Re_spoosável Legal IVAN ROBERTO 
PENA PEREIRA, doravante. de!!)gnaqo simplesmente c:Rf;Qt=NCIADQ,, celebram o presente 
PRIMEIRQ TERMO AD.ITIVO A(!) CREDENCIAME·NTQ 0,1~Í~005, para .prest_açào de servl_ços. 
psicológicos .e psicôp~4a.9óg1cos, com base no.constiln\e dos 'àui~s do .Proçesso Administrativo n. 
0711l9í3 e 5.5'73/20Q5 - TRF-';·~· Região, lei 8 .666/.93, especialmente art. 25, caput e 
Regu!amento-GeraJ dq PRO'-SOC)~~;· aprovado pela Resolução 670-006 de 04/06/2003. mediante 
as seguintes cláusulas'.e eondições.;: 

CLÁUSULA PRIMEIR.t- DO OBJETO 
...... 

O ~ente instrumento tem tomo . Oiljeio a altel'ação no termo de 
credenciamento da CfÁUSULA PRIMEIRA - bO OBJE.TO; CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
FINALIDADE; CLÁUSULA T'ERCfiiRA - DA CLIENTelA; ClÁUSULA QUARTA - DAs 
OBRIGAÇÕES DO ORE-DEN~IAQ.O: CLÁUS.ULA QÚlNIÃ - DAS OBRIGAÇÓES DO 
CREOENCIANTE; CLÁUSULÀ'•OliÂVA- DO ·PREÇO: "CLAUStJLA NONA- DO REAJUSTE; 
CLÁUSULA DÊCIM_A - DO PAGAMENIQ; ÇíÃlJSUI.jl. O~CIMA PRIMEIRA - DO 
ATENDIMENTO; CLAI,JS.t,JL.t< DECIMA SEGUNDA: DA GLOSA; CLAUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS PENALIDAoES7 CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGENCIA; CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO CORPO' CIJÍNICO 
CREDENCIADO; exclusão da CLÁUSULA VIGÉ:SIMA PRIMEIRA - DOS FORMULÁRIOS e 
Inclusão dos ANEXOS I e IL 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS AL TERAGOES 

As Cláusulas eltadas passam a ter a seguinte redação; 

CLAUSULA PRIMBRA - DO OBJETO 

o presente termo tem coma objeto a prestação, pela CREDENCIADO, de semços de 
asslsMncia à saúi:Je nas especialidades constantes do Anexo 1 deste inslromanto. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
O acr.éscimo ott sopressãa. dos sentiços 1/slados na Anexe· I do presente termo de 

credanclotnenta pela CREDENCIADO deverá .ser informado ao CRE.DI:.NGIANTE mediante 

• 
• 
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doeL/mento e,Scrito qu~ .se[á juntado. aos ãptos réS>pec!ivos •. e .estaM:, slljeitq ,a ptÊNia apróvaçflq 
deste, ·sendo. qs;alter?çôés-.çfo ·a/udidq ane)l.o, pr(x:e{Jiélas,por sil;np/es notificaçãp nos iiJJtos. 

OLAU$/JLA St=CSIJND-'\ ~DA FINALIDADE 

A finl'!lidad& deste termr/d.e credencitrlnetrto· 4 'Oferecer aqs Magistrados e· Servido(es 
.do TRF!f•Regiãb, cSubseções~ê Sé~ões ./.Wjiaiári&s~ /jerrf. cómq Mli-:seus. dependéf[ltes, serv)çç$ 
assi.stencleis imprescindív~ís á preE;~rvaçã& .if'€! .tl~úd,e 

'• 

CLA'CJSULA TERCEIRA-.- fJÃ CllBNTEU 

A cliel)lelai~os ser.viÇo.s, objeto deste CFedenclamefito· constitui(~se-á, exclusilt.amente., 
por aq!lela. .inscrita nQ$ reQiSlffJ~ ;d..i!t ;Proqrqma de Assistência a.as Magistf:ados e Servii:Jo~s do 
Trtbun'al Reg:tohal Fe4,t;;ral-,'1~ ~fJfl!frq;;~ P{'O-'SQCJAL ·: 

. .- , ... :::. .... 
• • ••• . b•• 

CLÁUSULA, QUART -4 -~ DAS IQB~l'/J4~@~S tlÇ)· fift~ÇJgfo{O!Mb 
).. :;.:. '.:: .. t~·::.;. ·~,. ;.;:: . -

O CREó.E.N3?1ÂVb.obriga;-Úi•i3.: -' . 
4. j · - ptttstar: etit >.-~i:Jil~ ihstdlaçõfls e ·&epend~~cl!'ls, p~t seu. q:uajii;a técnibo·Pr9fissi0Jlii/ 
assistêhci.a i'lOS.benefff#/{itios'-!:M PRQJSbÇlAL: . ' 

., ' 

4 .. 2 - /Jre.star ~os· béneticiaries' !ii>J P~O.SOCII:\L tratamento· i~[Jiico ao -d.ispe(Js'?ao aos 
Pflrli{;vlaré$ Qualquer tipo i:J.ÕI 'disctimiJftr;licJ.' ç[fJ.(ft gaas~f B?:l4mcejaf}1eáto imédlatt> do Qresente 
Termo e à aplic.açMéJ.as Pertali&a«.espr<ti(i!ifª~n§.Cf/J,usá@ Dé~irn~ Quinta; 

4.3.- dispor·das instá/ações, equipamen(à;. rti'ajÉHiâl ~ qrfâdto 'técnict>-prÇ}fissicm.al déelarados na 
propdst'a de .pi'esf4ção tle· selll,iços: 

4:4 - ;nrormar .quaisqa.er alleraçõ,es n11 relação dos serviços oqjeto deste -cre<:iencjamento. A 
inclvsão de novo's prÇJcedimentos n.á'Q ciartlratl!.ld.os de/fender~ de a.utóri.zação ptévrá pelo 
CREDENÇIIi'NT/5: . 

4,5 ~ Ç~presentar pedjçlos,de· procedimentos de· forma c.Jara e OQJei;va; ihformàndo .. ôs respeetivos 
códigos· e tabelas; 

4.:6 ~ lná.ilter :atualizilda. junto: aó CREDENéJAN'lE, a relação dos ·s.etY/ços esne.c:talizados 
dispoRiveis:em suá -astr.uJucar 

4. 7 ~ ar;qmpall/lar o peri(blàtJr;litqr do CREDE['JCIANTE, em s.tlasJ iscalizações e pefítia·s; 

4: 8 - re.spon$pl)ilizar-se por todos oS' encargos ttibuiário'S. sotiais e p_re.vid,e.nciârios incidl'!(ltets 
soPre os val.ofi!,S,qos Sfi!Viços 'prestados. comprovando, metJiaf).le apresf!ntação de doc.umentos, 
e.;;entual isenção (rib.utátíá d.e. que séja beneficiário. 

PÃRÃGRAFO ONICO 

Fie<? vedada a c;;essãaou tr.ansfetência, total ou parcial, :do. objeto .deste instwmento. 

CLJUSOLA QUINTA - DAS OBRIGAÇÓESfJO CREDENCIANTE 

O .CREDEN:C!ANTE .obl1ga,,se a' 

5, 1 --e~etuw os. destofi.tos e recolfiimento.s pre,liisto.s· etrl -(e i.' 

··-
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5.2 - manter d.eviêiamew: a/uall1edo o rgl ae serviços oferecido pelo CREDENCIADO objeto do 
pres-ente Instrumento; 

5_3 - diVulgar junto aos beoefícl8nos do PRO-SOCIAL a relação dos profissionais e seNiços 
especializados objeJo deste mslfumeoro, 

5.~- ftscalrzer os serl/iços -credenciados por intermédto de perito/auditor prtJVta e expressamente 
auforízado por ele mesmo: 

5.5 - responsabilízar-se pelo pa,gaml!lnto· integral Gie tedas as despesas autorizadas. em 
conformidade com as tabelas índlcad{JS na Cláusule Oilavf!:-tk> Preço:· 

1i. 6-zelar pelo fiel cumprimento das dáusu/as deste inslrometíJo 
;:.· 

CLAUSULA OITAVA ·rf!O PREÇO'_., 

O preço _jlos serv!Ç,'~· -'tfit<l; _..c;q_mo t'afer~ncía qs· valores t onstorites na tabela 
HONORARros MtDICOSfT'RF-LPM:"'JJ.is(a lJ~t PriXei/ímeatoS;Mé'óicos do 'TRF • ~8 Região, a q/J81 
estã disponível para _çohi?Jifa no síte' www. trt't{lls.briSetorlaVProsoc/allplanodesaudeltabelas. qhp. 
EJcomp~;~nhada das ~pectivas instmçêes, q'tle fsr4o parte ii'ltégrante deste mslrpmento. 

CLÁUSULA NONA- e;Q-Ii<EAJUSTE 

o pmço dos serviçps é o vigente t:lól data de asslneture déste: msi11.111'7Bilto e 
poderá ser objeto de tenegocle.ção enfre..o TRF-1 • Rcg1ão ~o CREDENCIADO, observando-se a 
pêriodícidade mlnima de 01(um) ano e as referêncías das tabelas do TRF-1• Região. 

ÇLAUSULA DÊCIMA - QO PAGAMENTO 

A cobrança dos seMços prestados• ~ertt feita quinzen8/mente pele 
CREDENCIADA. cu/à faturamento deverá ser feiío nó' p'aql'~o TISS e arrcEJmlnhodo 
eletronicamente por meio do arqvivo XML leXtens1ble Mafkt:IP Language). As instryçõas para o 
faturamento eletrônico estão dlsponfveis no site · "'I!"•'JrUJus),.-~.<cwriqiStffcbdf}.rrH-:s&f,111r,><>rl"lli•.v. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O faturamento eleti'Oflfco não isenta a CREDENCIADA dO envio dos documentos 

originais de çot>rança acompanhado dos cdmprovan/es. di! prestação <te s,erviços e demais 
anexos, devidamente assinados pefos /1e.nefíciários. ou sfJvs responsáveis, bem como pela 
'CREDENCIADA. não sendo aceitas Gvias. de AI!Mdt'mentp com prazo superior lí 180 (çento e 
oitênfa) dias, contados da data de atendimento 

PARAGRAFO SEGUNDO 

A coQtagem do prazo a que ss refere o parágrafo antenor; ttoS casos de 
mremação, será cons1derl!da a partir da data da alta do pacie~ate. 

PARAGRAFO TeRC6lRO 

Consideram-se como dem<11S <~nexos Citados no parágrafo pnme1ro, documentos 
do prontutmo. solicitações de exames, re/8tónos de despesas médico-cdonto h~lle/ares, 
medicamentos, boletins anestéSicos e quai${11/e( oulros comprovantes necessários -ao procosso, 
ress<tlvados o códiga de éttca médica. o sigilo ao a<:esso dos dccumantos. bem como o resperto à 
ptivacidade do paciente. exceto quando sqficltad0 por médico perito do CREDENCIANTé. 



PODER J UDICIÁRIO 
IRIBUNAL REGIONAl FEDEML DJ\ PAI"'I:IRA RE13JA0 

PARA GRAFO QUAR.TO 

o documento de collrança a que se refere o parágrafo primeirq deverá vir 
acompantlado, alnda. de cápia dos seguintes documenros· Cefliaflo Negativa de Débtlo junto ao 
INSS. Certificado de Regularização de Situação CC/m o FGTS. Certidflo quanto à Dívida AtiVa da 
Unjâo junto ll P(ocJHadoria da Fazenda Nacional e Certidflo de QUitação de Tnovtos e 
Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Reçeita F.éderol. 

P;ARAGRAFO QUINTO 

O seta/ de protocofó do CRE.DENCIAN'f.II naa receberá a documentaçfJo ue 
cobrança, em caso de nao obseNanoa do diSpostO no parâitrãfo:'ánterior. 

PARA GRAFO SEXTC:f 

O ORl=DE./V,_CI~NTê !!fqli,Jara o pagame.nto da~:servtços prestados em 20 (vinte) 
dias oteis. a cootar da; da/a ·da 8RT"e"Sen~(;.ão,.. ® -.dócumen(o.l'tf,&" collrançà no seto1 de protocolo. 
Havendo erro no documento de coPra~ ~u ·dlltrtl círctins!~'ncia que impeça a liquldaçllo da 
despesa. o pegaméntO' ficará sobrestad9<4 té que a CREDENCIADA providencie as medidas 
saneadoras necessárí.as, não acarreta{tqQ; ·f1lfsle. cas<>, quaisquer ônus ao CRI:DENCIANTE. 

PARAGRAFO StTJMô 

A nota fi.s.cal deverá s,er emitk;J11 separadameFJte por CE/nlro de çusto em rlOrtle do 
T~F pára .os setvld.óres do Trlbun<!l Re-gional Federal da 1:•"Regillo, a ser entregue nn SEPN 
Quadra 51 O. Bloco ·c-. Lote 08, 1° Svbsolô, DIVAFISECBE:- f;,difíóo CaiJo Frio - Brasf/ia/DF. e. 
em nome da Justiça Fegeral. para os seNidor&s da Seç<lo Judlclàrla do Distrílo Federal, a ser 
en/regue no SAS- Quadra 04, Bloco ·o~ lófe 07, Sobreloja- édifício Sede 11- Brasífía/DF. 

PARAGRAFO OITAVO 

Nos casos de internaçõesproi'Qngadas. acima d~ 10 (dez; dias, as contas poderlJo 
ser encammhadas parcialmente na data normal do faturamento, acompanhadas de cóp1a da guia 
de inlemaçSo, bem como das respectív;.s prorrogações de internação autbrizadas pelo 
CREDENCIANTE. 

CLÀUSULA DtCIMA PRIMEIRA -DO ATENDIMENTO 

1 O. I - A autorização prévia do CREDENCIANTE ~ necessária so/MI'11a P"flf8 os procedimentos 
cfrürgicos (que. devem conter laudo justíficando a necessidade); 111/emações aletiv8S< trata")an/os 
para afacções de pele e tratamentos seriados (ex.: psicologia, psiquiatria, fonoaud•ologuJ, 
fiSioterapia e outros). 

10.2 - Os serviÇos serão prestados aos beneficiános do PRO-SOCIAL. mediante a Gula de 
Atendimento emitida pefo próprio CREDf:NCIAOO e. apresentação da Carteira de Benefic1árto do 
Programa ~xpedida pelo PRO-SOCIAl. 

10.3 - Nos casos de emerglincla, o GPEDENCIADO prestará· assistência emitíi1do a Guia de 
Atendimento - GA. Nos çasos em que. for necesstma intemação por um período superior a 72 
horas, o paciente ou responsável deverá providenciar a respectiva autorização junto ao PRO· 
SOCIAL. 

1 o_ 4 Os formulários eslao disponfvets no s1te 
www.ilf1.ius.Or1Setoriii!JIProsoolaiiJ?Ulnodes:audelcrogg,,fiaseformulanos.etJJ:t. A observância aos 
dtidos nele co•1lidos e o sa11 correto preenchimento sQo fatores primordiais n8 agilidade de seu 
cadastramento na Secão de Fatut;!mento. 
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1 O. S - Quatsguer altera~;ãe.s re}ativas aos prpcec:dh:nentos. de auloritação serão !C!fetuadás pelcr 
CREOENCIANTE. tJàs. próprias 'Gvías de AtendNnemto a .5e$m impressas pelo CREDENC/AÕQ, 

OtAU.StJLA DÉCIMA SEGUNDA - DA GLOSA 

Ao CREDENCIANTE e reservado o direito, mediante análise técnica e. financeira. 
r;Je .glosar total ou parcíalmeni~ os proce~iw.entos. apresent!;ldos em desacord.o com as 
disposiçÕf!S· contidas· no p;-esênte instromf!!illô. .. Y:jt_l!l@tldo glo§'as. fl~las serão d.eduziêJàs pela 
u(!idàde .de pu~çp q·ve .seNi;/. de base.ti(%'.efilctJlfi 'JJ,atit-Et·C§JPJ.'qp~ dadi{~fdesa· reatizaçta. 

C- ' • ~ •• • ;:.:::• • ' 

PARAGRAFO PRiMEIRO 

O CR.EDENeJANTE poderá 
complementares à r~alizaçí};o,dii;;> '!.!Jfilfses. 

. :::;\r:::: .. 

de documentos 

PARAGRAFQ·SE.GU!VDO .;:;,;~ .. ,, '<> . 

. o ç~~DENÓJAMr~'~;i~aírifti~-atif~q CR~~~~IAt5o r~at!)rio: consu*s.tancia.dp. 
çonl.endo a'$ ii.!Sii(lçaii,'ftis das"f]1Gsa;t. ' ' · ·: .::. 

' ,.. ~ .i:: 
pARkGRAFO TE.RfJ$iRO .;: ·:::. · 

··.· 
AO GREDÉ/VQIA:DO é reserva.do o tJirt:ito ;d& recon-ep tfaS..Y.itisis no. prpzo· mi'!ximd de 

90. (noventa) dias .. a r;ot?laJ:.tla ·<taliJ...do se.u retebi'rnenl.o, deyen'CÍt;MJ' te.owso escritQ. conter; 

1. número da nota·físa(l/ .fJU ovtr~dóci(mento 'á1!i,éqbf.8.1!1(if 
2. número do processo: 
.3. nO mero da bei'Jeficiário· e mafrfeMi:r 
4. datg do atendimentl!l 
5. dt'scriminaç~o· do(s) ítem(sl glosado(s) 
6. V.<J.Iqr Ço($) item(s} glosado (s) 
7. tvndartíentação para a ~<~vwão ôa glosa 

CLAUS.ULA DÉCIMA QWNTA- DASPE;NALiDADE$ 

Pela inexecução total ot~ par.çial qq prfilseqfe in~trun;enlo· e oa Torm-u do art- 87, 
inciso I qâ Le.t B.f56P/93, o CREDENC/ANTE poderá apljqar ao CREDENG.tAQO a penalidade áe 
.;JdvetténC!a, garantida &defesa previa noprazo .d.'ft. Ó5.(ci.oco)eJia·i .úteis; contados r:/.o receó.iinento· 
dO of(ciq cÇm.!lnic<~ndó a tilsfa!lraç~o.âO..process.o adrciihí'strativo. 

PARA GRAFO PRIME.IRO 

Em caso de rein<:idêf!c]a, f~a reserVado ao CREDE.NÇIANTE o dirêit!il de (esçtndir 
vnilate'ra/.ille.nte. ·o presente. termg, Trtdependente d~ notift'çação ·9u inlerpe.laÇá.o judlctál' pu 
extrajuductal~ 

PARA. GRAFO S.EIJUNQO 

Da aplicação da pe11aitdade pn#vísia no caput .. r;Jesla ctáu.su/a .e. da rescisão wiilàléral 
aonslanle db parágrafo anterior, .cabfJfá a~ CREDENCIADO o direito de reéorrw 
adminisfraliv.atnenie< denltb do ptaz0 es.tabel.ecido no. arl. 1 ó9, inciso Ma Lei 8 6ôôi9.J; 

~ 

P:~J. 
"" 
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CLÁUSULA DtCIMÀ SEXTA- DA RESPONSABIUDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das parles decorrente da prestaç~o de serviços, regula-:ss 
pelo disposto rJo Código Civtl Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA StTIMA-DA VJGt:NCIA 

Es.te instrumento le[á vigência !l partir de sua .assinalu(a e enqlJanto perdwarem as 
condições de contrataç~o. ot>servados. d.S. 1Jímitl!1s· (}.e Çonveniência e oportunidade cfa 
AdmiolstraçiJo Públielt ficando cOI)dlcionaàa, aioda, a 8'(~Siéncra em cada ano. de dotação 
orçamentána para fazer faca ás de$Pesas dele decorrentes, 

O númer,a da Nota ;e Empenho. bem como .a i~tJiçaçiJo do~· recursos pata atender 
as despesas do prés_'ente lnsl~u/'fl(mfo neste .exerclcio e nós ·exar-cícfa$ subseqOen'tes, serão. 
publicados no D O. U. -~a form,a df#. 'êJ{rato, tão logo seja empenhada a despesa de C8da ano. 

CLAUSULA VIGtSIMA- DO C~CLIN!CfY.CREDENCIAQ.O . 
' ... •'• '' . .·.:_·· 

-: 

O corpo c:llnlco- i;,r~'dérrcia~o;·;·:~ aqúeléi$.~stanle r1o: ,Anexo 1.1 do preseme 
Instrumento e evehtaais alterações dev.erAo. ·ser ,comvni'cada.s por escrita .ao CREDENCIANTI=. 
estando svj'ettes à sua préVia aprQVáyao e srtrãqprocedldaspor stmpl~s ootff/CaçJo nos autos 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

Este termo passa a ter vrgência na data de sua assinatura'. 

CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇAO 

Com a alteração constante neste Termo Aditivo, ficam Inalteradas e ratificadas 
todas as demais cláúsulas o condições do Termo de Credenciamentô ori~Tnal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, pata o exercício do ano 201 o correráo à conta de 
dotaçõas consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa. de· Trabalho 
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39.00 • Outros Setviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica. 

PARÀGRAFO PRIMEIRO 

Foi· emitida a Nota de Emp.enho 2010NE000002 em 0710112010, 1'10 valor 
estimatiVo de R$ 365.500,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e qulnhamos reais) para fazer face 
ãs despesas no prE!"...ente exercício. 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os récursos para. cóbertura cla.s 'despesas desté credenciamento, previstas para 
os próximos exercícios.. correrão à conta de dotação especifica consignada no Orçamento Geral 
da União. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Havendo lnsut\ciêntia orçamentária para pagamento da despesa, poderão ser 
utilizados reoursos próprios do Programa de Assistência aos Setvidores <!9 TRF t• Regiâo. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA PUBUCAÇAO 

Em confonnirlade com o previsto no art. 61. Pará.grafo Primeiro. da Lei 8.666/93. 
este Instrumento será publicado em forma de· extra1o no D.O.U. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISAO 

O presente termo poderá -ser rescindind~ a qualquer tl3ffipo, 
prévío de 30 (trinta) dias do térmir:to pretendido pela parte AAe.ressada. 

(' .·. . ·;\):·· .. 
CLÁUSULA OITAVA - DO·FORO 

mediante aviso 

Fica eleito -pe~s.. partes, com renúncia de q!Jalquer OtJ1o, o foro Federal do 
Distrito FedeFal para dirímlr qu_aisq_'U!)r que~óe~ onundas deste instrumento. 

::. -.- ··. ··: . ~- . . . -

E por estarem ge aqor~o ~~R]-::ii:~ :dondi~ó~-=~stabeleciç{a~- ne~te Termo Aditivo, 
' . ' ,, . ,,-,,.- ' .v. ~. . ' 

ass1nam o presente etn Q2 (duas) viaS de ig!J,\!.J.teor. ,.,. · .. 

PELO CREDENCIANTE: 

PELO CREDENCIADO: 

Brasília, 31 de agosto 201 O. 

FELIPE DOA 
3~~ ~~~ (? t<.--<8~ 
IVAN ROBERTO PENA PEREIRA 
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ANEXO I DO 1° TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N. 013/2005 
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ANEXO 11 DO 1° TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 013/2005 

TÂNIA MARA ALMEIDA PEREIRA 
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