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TERMO DE CREDENCIAMENTO N" 148/03 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PSICOLÓGICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E KA cLfNICA DE PSICOLOGIA L TOA. 

A UNIÃO FEDERAL, por Intermédio dp TRIBUNAL R.EGIONAL FEDERAL OA 
PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CGCJMF N° 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dós 
Tribunais Superiores, Bloco •A", Brasilia-DF. neste ato representado por seu D1retor-Geral, 
ALCIDES DINIZ DA SILVA, CPF N° 067.745.471-68 e Cl N" 220.508/SEP-DF. residente e 
domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, doravante 
des1gnado simplesmente CREDENCIANTE. e de outro lado, KA CLfNtCA DE PSICOLOGIA 
L TOA, 1nscrito(a) no CNPJ sob o N° 03.275.383/0001-07, situado( a} no( a) SGAS 902 Conjunto 
B Entrada B Sala 228, Ed .. Aíhenas, Brasllia - DF, neste ato representado pelo( a} Responsável
Técnica Dr". KELL Y KARINE DE SOUZA CASTRO, doravante designado simplesmente 
CREDENCIADO, celebram o presente TERMO DE CRE'DENCIAMENTO N• 148/03, para 
prestação de serviços psicológicos. com base no constante dos autos do Processo 
Administrativo n• 0711/93 - TRF- 18 Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25, caput e 
Regulamento-Geral do PRO-SOCIAL. aprovado pela Resolução N.670-006 de 04/0612003, 
mediante as. seguintes. cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA · DO OBJETO 

O presente Instrumento tem como obfeto a prestação de serv1ços psicológicos, 
pelo Credenciado, compreendendo: 

- atendimento psicológico na area infantil. composto de estrutura lúdica, 
- ludoterapia 
- atená1mento psioopedagõg1co: 
- orientação vocacional: 
- atendimento psicológico para adultos: 
- psicodiagnóstico; 
- psicoterapia breve em caráter focal ou emergencial; 
- psicoterapia de casal; 
- psicoterapia familiar - sislêmica: 
- ierapla de onentação sexual. 

CLÀUSULA SEGUN.DA • DA FINALIDADE 

A f inalrdade deste Termo de. Credenciamento é dotar o servidor do TRF/1 " 
Região e das Seções Judiciárias, bem como seus dependentes, de serviços assistenol<;~is 
Imprescindíveis à preservação de sua saúde. 



PODER JUOIClÁRIO 
lRIBUNAl REGIONAL FEDERAL DA 1• REGIÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA ·DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento, constituir-se-á, 
exclusivamente; por aquela inscrita como tal nos registros do Programa de Assistência aos 
Servidores do Tribunal Regional Federal- 18 Região- PRO-SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

O Credenciado obriga-se a: 

4. 1 - Prestar, em suas instalações e dependências, por seu quadro técnico-profissional, 
asststência psicológica aos beneficiários do PRO-SOCIAL nas especialidades relacionadas na 
Cláusula Primeira -DO OBJETO. 

4.2 - Assegurar aos beneficiários do PRO-SOCIAL os mesmos padrões técnicos de conforto 
material, disponíveis em sua estrutura, díspensados aos demais usuários do Credenciado 

4.3 - Informar ao Credenciante quaisqljer alteraç6es na relação dos servtços objeto deste 
credenciamento, bem como a inclusão ou exclusão de sei"Jiços. A inclusão de novos serviços 
dependerá de autorização prévia do Credenciante. 

4. 4-Apresentar pedidos de procedimentos de forma clara e objetiva, informando os respectivos 
códigos e valores. 

4.5- Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes 
sobre os valores dos serviços prestados, comprovando mediante apresentação de 
documentos, eventual isenção tributária de que seja benefictário. 

4.6 - Manter atualizada juntp ao Credenciante a relação do seu corpo clinico, submetendo .ã 
apreciaÇáo e à autorização da Secretaria de Programas e Benefícios Sociais qualquer pedido 
para inclusão de novos profissionais. 

4.7- Obedecer ao dlspostç nas INSTRlJCÕES GERAIS, parte integrante da TABELA DE 
TRATAMENTO SERIADO DO TRF 18 REGIÃO. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES IDO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1 - Efetuar dos pagamentos de.vidos ao CREDENCIADO os descontos e recolhimentos 
previstos em lei_ 

5.2- Divulgar junto aos benefjciártos do PRO-SOCIAL, a relação do corpo clinico e serviços 
ps1cológlcos opjeto deste credenciamento. 
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5.3 - Fiscal izar os serviços através de p(ofissional perito de seu quadro, ap ~ 
administração do Credenciado, comunicando previamente as perfcias e fisca lizações. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO BENEACIÁRIO 

O SENEFICIÁRIO obriga-se a· 

6.1 -Sujeitar-se às disposições contidas em normas e regulamentos gerais da Secretaria de 
Programas e Benefícios Sociais - Pro-social, bem como âs normas internas e disctplinares da 
Instituição prestadora de serviços. 

6.2 -Obedecer aos. procedimentos e rotinas previstas para o rnfcio e conclusão de todos os 
serviços. bem como seguir rigorosamente o cronograma de manutenção para todos os 
tratamentos. durante o período de garantia -dos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

Caberá ao Pro-Social , ·em sua ação de Supervisão e Acompanhamento: 

7. ~- Inspecionar o· estabelecimento do Credenciado, no tocante à estrutura de serviços, aos 
recursos materiais e humanos e â qualidade do atendimento, pera fins de manutenção do 
credenciamento; 

7.!2- Averiguar a qualidade dos serviços prestados, as condições ambientais e o estado das 
Instalações, equipamentos .. utensílios e dependências reservada.s aos benefrciános, nos 
easos de reclamações dos beneficiários; 

7.3- Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços pelo Credenciado e a qualidade do 
atendimento_ 

CLÁUSULA OITAVA · DO PREÇO 

Os (.'Jreçosodos serviços são os constantes <da Tabela. de Tratamento Seriado 
do TRF -13 Região. acompanhada das respectivas instruções. A tabela se encontra d isponível 
no ~ndereço eletrônico: www. trf1 .govJx/setoriallprosocíal/tabelas ,;;:.f 
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE ~ 

As tabel<:~s e preços ~;Jtilízados neste credenciamento são os vig, ntes na data 
da assinatura do mesmo e poderão sér reajustados anualmente, observados os limites e 
referências dos índices setoriars. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

C.as.o os preços dos s:erviço$ venham<\! ser, no todo ou eçn parte, controlados 
pelo Estado, o reajustamento dos mesmos observará a periodicidade e. os índices por ele 
divulgados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

A revisão contratual somente poderá ser realizada após um ano de vigência 
deste Termo de Credenciamento, exceto na ocorrência de fato extraordinário devidamente 
·comprovado pelo Credenciado a reconhecido pela administração do Credenciante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feit&, pelo Credenciado; 
quinzenalmente, através oe documento de cobrança acompanhado dos compFovantes de 
prestação de serviços e demais anexos devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 
responsáveis, bem como pelo Credenciado, não sendo aceitas Guias de Atendimento com 
prazo superior a 180 .(cento e oitenta) .dias, contados da data do atendimento, 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O documento de cobrança a que se refere o Caput desta cláusula deverá vir 
-açory1panhad0., ainda, de cópia dos seguintes docume,ntos: Certidão Negativa de Débito Junto 
ao INSS, Certificado de Regularização pe Situação eom o FGTS, Certidão quanto a 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 CredenCJante não está autorizado ao recebimento da 
documentação de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior 

PARÂGRAFO TERCEIRO 

O Credenêiánte efetuará o pagamento dos serviços prestados até o 200 
(vigésimo) d fa útil, a contar da data de apresentação da documentação no Setor de Protocolo 
de51e Tribunal. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Fica facultado ao Credenciado emitir o documento de cobrança (Nofa scal) 
após a análise da documentação a que se refere o parágrafo anterior. Neste caso o pagamento 
da despesa será realizado pelo 1/alor atestado após análise técnica e financeira. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Os valores decorrentes de eventuais divergências entre a documentação e o 
pagamento efetuado poderão ser reapresentados para cobrança no prazo máximo de 90 dias. 
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PARÁGRAFO SEXTO 

O Credenciante disporá do prazo de 90 dias para recorrer da reapresentação 
da cobrança, findo o qual s_erão devidos integralmente eventuais valores não contestados 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstãncia que impeça a 
liquidação da despesa, o Credenciado deverá providenciar a -substituição do mencionado 
documento, sem prejuízo do prazo para pagamento por parte do Credenciante, a que se refere 
o parágrafo quinto. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ATENDIMENTO 

Nos casos de tratamentos e letivos abrangendo internações, procecllmentos 
cirurgicos, tratamentos seriados e quaisquer procedimentos que, isoladamente ou em conjunto, 
estejam acima de R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) o atendimento aos 
beneficiários, será feito mediante autorização prévia ·do Programa. 

PA.RÁGRAFO ÚNICO 

Os serviços somente serão prestados aos usuários do PRO'-SOCIAL 
mediante a Guia de Atendimento, emitida pelo próprio Oredenciado e apresentação da Carteira 
de Beneficiário do Programa expedida pelo PRO-SOCIAL 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GlOSA 

Reserva-se ao Credenciante, mediante análise técnica e financeira , o direito 
d.e glosar, total ou parcialmente os procedimentos qpresentados em desacordo com as 
disposições contidas no presente instrl.lmento. Ocorren~o glosas, estas serão deduzidas pela 
unid~de de preço que serv1u de base de cálculo para a cobrança da despesa realiza~aD 

PARAGRAFO PRIMEIRO cn l 
O Credenciante poderá e)(lgir a apresentação de documentos complementares 

à realização das analises. 

PARÂGRAFO SEGUNDO 

O Credenciante encaminhará ao credenciado relatório consubstanciado 
·contendo as justificativas das glosas. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Reserva-se ao Credenciado o dlreito de recorrer das glosas. no prazo. máximo 
de 90 (noventa) dias a contar d<:> data do recebimento das mesmas, devendo o recurso ser por 
escrito e ronter os seguintes dados: 

1- Número do processo. 
2- Nome do beneficiário e matrícula, 
3- Dat;:~ de atendimento, 
4- Discriminação do( s) item( s) glosado( s), 
5- Valor do(s) item (s) glosado (s) e 
6- Fundamentação para a revisão da glosa 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO PROFISSIONAL OU EQUIPE NÃO VINCULADO AO 
TERMO DE CEDENCIAMENTO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA· DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo. para o exercício do ano 2003 correrão à conta 
de dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 
02301056920040001 - Elemento de Despesa 3.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terce~ros -
Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho de n° 2003NE000027 em 20/01/03, no valor 
estimativo inicial de R$ 2.487.600,00 (dois milhões; quatrocentos e oitenta e sete mil e 
seiscentos reais), para cobrir despesas deste Programa de Trabalho, durante o exercício de 

~ n 

2003, jj 
PARÁGRAfO S<GUNOO C~i 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Em llavendo Insuficiência orçamentária para a liquidação da despesa poderão 
ser ut'iliza.dos recursos próprios do Programa de Assistência aos Servidores do T·RF-~a Região 
- Pro,$.ocial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA· DAS PENALIDADES 

Face ao disposto no Art. 87. Inciso l·da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do presente Instrumente. o Credenciante poderá aplicar ao Credenciado, garantida a 
defesa prévia no praz.o de 05 (cinco) dias ú1eis, a penalidade de Advertência, através de 
portaria e:iepedida pela Diretoria Geral da Secretaria do TRF/1 a Região, devidamente publicada 
no D.O.U. 

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 Capút desta cláusula e da rescisão 
unilateral constante no parágráfo anterior, caberá .ao Credenciado direito de recorrer 
administrativamente. dentro do prazo estabelecido no. Art. 109, Inciso I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 
regula-se pelo disposto nos artigos 927 a 943 DO CAPÍfULO I e 944 a 954 do CAPITULO 11 
do Código Civil Bras•leiro. 

CLAUSUL.A DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

Com base nas disposições contidas no Art. 57, Inciso 11 da Leí 8.666/.S3, o 
presente Instrumento vigorará por 60 meses. com início em 01/1 2/2003. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO L t 
O praz.o de vigência do presente credenciamento em exercidos s.ubsequentes 

ficará condicionado à existência , ·em cada ano, de dotação orçamentária par.alazer face às 
·despesas dele decorrer1tes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O número da Nota de Empenho, bem como a indicação dos recursos para 
atender as despesas do presente credenciamento durante os exercícios subseqüentes serão 
pub)lcados no D. O. U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de cada ano. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61 . parágrafo ünico da Lei 8.666/93, 
este Instrumento será publicado no D.O.U. , em forma de extrato 

. . -
CLAUSULA DECIMA NONA - OA RE$CISAO 

O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso 
prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO CORPO ,CLÍNICO CREDENCiADO 

Faz parte deste Credenciamento o corpo cl fnico abálxo relacionado; 

Nome 

KELL Y KARINE DE S. CASTR<Y' 
LARA GHENOV "" 
MEI'RE D.DE OLIVEIRA • 
ABDENAGO DE OLIVEIRA GUEDES" 
VIVIANE MARTINS DA SILVA ' 
FABIANA GONÇALVES GRAVINA 
ANA BEATRIZ DUPRE SILVA-"' 
MÁRCIA DE QUEIROZ CURI ~ 
PEPITA MARRA· 
CRISTINE CARDOSO DO AMARAL .. 

Registro 

CRP 7098/01 
CRP 7108/01 
CRP 6002-6/01 
CRP6242/01 
CRP 6947/01 
CRP 711i/01 
CRP 7117/01 
CRP7269/01 
CRP 7938/01 
CRP 7168/01 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - OOS FORMULÁRIOS 

Especial idade 

PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 
PSICOLOGIA 

\J[J 
cn 

Os formulários e "Guia de Atendimento-GA" estão disponfveis no site 
WWW.trf1.gov.br/setoriaUprosocial/guiaseformularios. ou na Divisiio Administrativa e 
Financeira. situada no SAS Quadra 02, Lote 07A. Bloco •M·. Edifício Dona Marta, Entrada "B•. 
Térreo (Anexo ao TRF), fone (61) 314-5255. 

CLÃlJSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -DO FORO 

fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal do 
Distrito Federal para d irimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento. 
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E por estarem o e acordo co01 as condições estabale:cidas neste Instrumento, 
as partes assjnam o presente em 02 {duas) vias de igu<11lleor. 

Bra~ílfa-DF. 01 de.·dezembro çfe 2003 

PElO CREt~ENC IADO: 

LY KARINE DE S 


