
PRIMEIRO TERMO. ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 14812003 PARA 
PijE~<tAÇÃO QE $~RVIÇO~ pE:, ASSI.STêNCIA: .E,SPECIALIZAJ;>A, CELEBRAD.Ó. 
ENTRE fJ'. UNIA0, .POR INTERME·OJO D'O TRIBtJ~JXL REGIONAl FEOERAL D'A 
PRIMEIRA REGIÃO E KA - CLINICA DE PSiqOLOGlÃ LTDA. . 

. A UNIÃO, pôr intermédio do 'TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, com registro no CGC!MF 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos Triqunais 
Su)::leriores, Bloco "A~; Elrasllia - DF, neste.ato representêKlo por seu Diretor-Geral, SILVIO 
FERREIRA, brasiJeir'Ó,. separado judieialmente-, CPF 8,84.071.528·20 e RG 5.871.468 -
SSP/(,?0, res.i~eht~? e ..çlorniciliédo ne.st(t,f:.~OO!'l!, no'' uso de sua.s atrr.ib~jções legais e 
regulamertares, dor~v~rJ;t~ deslgp,jdc:f~Q1~lesn:ente·~aENCJ~NTE·, e"de cMto l~do, a 
KA - · CLINICA DE PSICOLOGI:A LTDA, mscnla no~C'f4P.J 03.275.383/0001-07, Situada 
no SGAS - 902, Ed. Athenas, BJoco "B" Salas 115, 204 é 228, Asa Sul- DF, Cep:70.390-
020, telefones: 3223-7838, . ·3963-2994 e-mail: psicovida@terra.com.br. 
psicovidafatvramento@amail.corn, n~ste ·alo representàido por su~ respõns.ável técnica 
Dr". KELL Y KARINE, DE SOU:;!' CASTRO, dórÇ)IIánte desrgnada. simplesmente 
CREf>ENCIAPA, celettram o P~)MEIRO ADITIVO A!i'M111;RMO Di;, CREDENCIAMENTO 
1A8120,031 p<Jra prest~Ç~fV t;le.. ~~rvi.ÇQS· J?Sicológicps, có"tf\~~se 119 <:Ot:lStàrite dos <,lUtos do.s 
P(6Cl;ssos Administ.fátivo.s 0711/93 -e 5680/2003, 4-• "'RF 18 Re,gião, Lei 8.666/93, 
especialmente Art. 15, eaput e Regulçllnento Geral do PRO-SOC1AL, aprovado pelà 
Res.olução 670-006 de 04/0612003. f11ediante as seguintes çlçíusulas e coodições: 

CLÁUSULA PRIMÉI.RA- 00 OBJE-ta . ,. 

o pres~'~ in~truM~fl~~·~m.j:lildmp , qbJ~ a ii!lter.ia -o no termo de 
credenciamento'êla!'.Q~USUJ:.A .~RlM~li~.f:·'OO.:HD~~~ Cl-AU,$ · i~?SEGUNDA- DA· 
FIN..A:UDADE,C~}i[SVI!A TERCEIRA~~i:tA">· ÔÜE~l)í~tfii;. CI.Al1S ' 1.1\ NONA - DO 
RÉAJUSTE. CLAU"$'tlt~A-.DÊCl~~- tlQ.1:P~GAMê'NT€f,;;;el.AUSUI.A .DEÇIMA P~IMEIRA 
- DO ATENDIMEN:'!:O;. CLÁUSULA EiÉ.GI.MA SEGUNDA - DA :GLOSA, CLAUSULA 
DECIMA SEXTA-~ RESPONSABILIDAOE CIVIL: ClAUSULA DtCIMA SÉTIMA - DA 
VIGÊNCIA, ClAUSU!iA \(IGÉSIM,A. :- DO CORPO CL,ÍN!ÇO. CREDENCIADO, exclusão. 
da J~I,ÁUSULA. VIGÉSIMA PatM.EIM, ~. 008 ,FQ.;~t'f1ULARIOS, renumeração da 
CLAt!SUL.A ,YIGESifVlA SEGUNDA,.,.. ID:0.fQRO, e -;Miu·s.ão dos ANEXOS' l e 11 . 

CLÁVSULA SEGUNDA- DAS AL TERÃÇÔES 

As cláusulas citadas passam a ter a seguinte redação: 

cLAusuLA FSRJMEIRA - oo OBJETO 

'0 presente, {J!str:umento tem c;emq objeto \!l p~sl~ção (i& servfços de -assísl~ncla à 
sa.Mte na área de P.SlOOLQGJA, nas es(leclalkila.(ies có!lli?ntes 'do Ane>(o I, compreendendrJ 
atendimento ambulatorial é tratamentos para; 

-oríanças 
-adolescentes 

-adultos 
4amífia 1/f <$,., 



RODER JUDICIÁRIO 
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't C'~ 
(/'1 J.., ---Rtl(RAGRAF9 Qf:'JICO 

. ;>'. 
O acréscimo ou supressão dos senliços listadOs-no Anexo I do presente fertfjà de 

credenciamento pela CREDENCIADA, deverá ser informado ao CREDENCIANTE mediante 
doctJmento escrito que ser.á juntado aos autos respectivos, e estará sujeito a prévia aprovação 
deste, sendo as :alterações cto aludido anexo, procedidas por simples notificação nos autos. 

O!.:ÁU.SI$LA ·SEGI3flt;JA - PA PIN?-_L(pADE 
·:.,. 

A finalidade deste 1'ermo de Creden<;iamento é offJrecer aos Magistrados e Servidores 
dO TRF 1• Região, bem como aos seus depfrnckmfes, serviÇos assistenciais imprescindírteis à 
preservação de §Ua saúde. 

;:{ .·C/d>.JJ$iJi:Ã TERCEiRA.- DA<flif~~J:E~A ·:, ,•' *'' )'i?~ .;r,:~ .<',' - . ». .~ l? ' .z ~:.. _. . 
A clientela dos serviços, objeto deste credenciame'olo, constituil;-se-á, exclusivamente, 

por aquela inscl'ifa 119mo ·tal, nos, registros do Programa dê.., Ass1sténcffi aos Magistrados e 
Servidores do Tnbunal · - t• Região· PRO-SOGtAL . ' 

o preço deis ser(tiCt>s ·Si!IO'~-t 
credenciamento e poderá ser ~~te 
observando-se a· per/o.dicidade mJmrr.la 
Rf39ião. 

ÇtJtUSULA D~CIMA- DO PAGI{_f.o1ENTo·· 

A cobrança dos serv.içqs prestados·"$erá feita, p;ela CREDENCIADA, quinzenalmente, 
através de documento de cobram;a, acompan/Jado dos CDmf!!.evantes de prestação de seNiços e 
demais anexos, devidamente assinados Pf!fo$,1)e.itaficiários o.u. sevs respor~sáveis, bem como pela 
0REDE,NCIADA" Flão sendo _aceitas Guias cJe,Çrtt:amínhamentQ com prato-superior a 18() (cef.1~o 
e'o1tenta) dlas; -'C.t:mtadoiS da d;Ua tle atendimento. 

' 
PARÁ.GRAFO PRIMEIRO 

A ·contagem do prazo a que se refere esta clâusula, nos casos de internação, sem 
. co(ISidereda a paitir da qata da alta dó Pf!Cientt;l. 

PARAGRAFO SêGUNDO 

O documento de cobrança a que se refere o capvt desta eJâusula deverá vir 
acompanhado, .ainda, de cópia. dos seguintes documentos.' Cert_idão Negativa de Oébfto junto ao 
11\J.SS, Oertíf(ca"do tle R~gulatitaç~o de Sí(u.a§~O com o FGTS, rJettidl!.o qua'nto à Olvida Atil(a da 
União j!lnto à Procuradoria da Fazenda Nf)cÍonal e Ceitldão de Quitáção de TrilJálos ·e 
Contribuiç6es Federais administrados pela Secretaria da Receita Feqerai. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

e SeJor de Protoéo/o do CREPE:NCI-AN'rE n~,r:f está f!ulorizado ao recebimento da 
ãoc.umentação de cobrança, em caso de não-®ser:vfmcia dolltsj:Josto no parágrafo an(efio"' 

PARÁ.GRAFO QUARTO 

Consideram-se com.ó demais anexos citados no caputdesta cláqsu/a, documentos do 
prontuário, solicitaçõe$ de, exames, rtrflatóriO.s de despes{Js médicO:-odonto hOSRitª'-ares, 
medícamehtM) boletins· ane"§iesléM e quais'(fliet outros eeroprovantes ne~>es"$i!lr(os ao· pro~;;esso, 
[essa/vadO$ O código de ética médica, O sigilà ao aCeSSO dos (iocurnentos, bem como O te~eito él 

__ PriV?Cidade do paciente, exceto ;:r;;do solicítado por médico petito do Creélenciante. 

,., .••• ~............... -~ 2 ~ 
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PARAGRAFO QUiNTO 

O CRED'ENCIANTt: efetuará o pagamento dos serviços prestar;Jos em 20 (vlnt'e)' dias·· 
úteis, a contar da data da apresentaçáo do docum(1nto de cobrança no Sêlor de PrQtoco/ó deste 
Iri/;Juna1. HavendD ?m> no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, a mesme ficará pendente e o pagamento. sustado, até q@ o CREDENCIA.DO 
providencie as meciidas saneadoras necessá(IB~>, ,não acarretando, neste caso, quaisquer ônus 
por parte do CREDENCIANTE. 

' "' ' 
CLAUSULÁ Dt.CJMA PRIMEJPA- DG .ATENfi)jMENTO 

Somel)tfJ ,sei~ necessária tflAQn'ta~o prévia do CREDENCIANTE, para os 
procedimentos cirúrgicos (que ·Çi~JJem conter Jaii.do, ji:Jd{ffioando <a· necessidade)~ internações 
eletivas, tratamentos para afecç~s de pele e trlftamentt?S;:se{Íados {eic psicologia, psiquíatria, 
fonoeudiologia, fisioterapia~ outro§). · :.-

. ~ . ~ 

PARAGRAFO PRJMt:{RO ·'t- , \~~ ·~ 
-~ 

"'i ' ~ • • • 

Nos caso~ dft «;11m~~(lctEt-.. e ÇRE0ENCIADO presta_rá assistência mediante a 
emissão de Guia de Atendimenta:.~ G'A~ ~)i);próp.f!o Gredenq~'áilo. i$omenfe' nos casos em ·que o 
perfodo da inlemação for superioi:'B n · mras cf~efá o paciilme ou-responsável providencíarjunto 
ao PRO-SOCIAL.- fi~ ~spectiVa aufof.i~çAo., ,-· · ;. .1'"'". . 

< ::.~ .<;" ;., · ~· ... ~ ' . 

PARA GRAFO S'EGuNf)d· ' .;; c ' ~ I :' '$' •' .. , 
, 

.::-. . 
',•, 

Os. servíço~<?.'tt:'ente serão. presta(JO$- aos usufir'los do PR_Q.S()fJIAL, mediante a Guia 
dê Atendimento, emitida pelo P'lóM'o CredencíádCf e apresent.aç~o,,i;fá C~eita de J3eneficiátio· do 
Programa pxpedida pelo PRO-SOCfAL. 

PARAGRAFO TERCEIR0 

Os formulários "Guia de Atendimento - GA • estão dísponfveis no site 
ww.w.ttf1.gov.br/setoriais/prosocíal7quiaseformul8fios, A observãncii!i aos dfJÇ/Os nela contidos e o 
OOfl'8tO pretmchimenfo dos fortnul~rio!i são fatores ptirnordiaís na ~gitidade de seu CE!dasframenro. 
na Secão de Fafutamento. 

PARAGRAFO QUARTO 

Quaisquer alterações re~tivas aos procedimentos de autorização serão indicadas nas 
Guias de·AtençJimento impressas pelo CR.EDENCfADO. 

CLAUSULA DtCIMA SEGUNDA - DA G[OSA 

Reserv.a-se ao CREDENCIANTE;, -mediante an'álise técnica e financeira, o direito r:Je 
glosar, total ou parcialmente os procedimentos apresentados em aesaoorde com as disposir/Oes 
contidas no presente instrumento. Ooorref!do gfo$8S, estas serão deduzidas pela unidade de 
greço que. serviu de. base &e cá/cu/() para a .cobrença d/ii q~;~spesa realizada. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

o CREGENCIANTE poderá exigit a apresehtaçãe· de dóCumentgs complementaffJs à 
realizaç8o das analises. . 

RAf?AGRAFO SEBUNDO· 

O CREDENC/ANTE encaminhará ao CREDENCIADO relatório consubstanciado 
CQntendo as justificativas das glosas. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Reserva-se aa.;oDENCIADO o direito de reoorrer das glosas no prazo máximo de 

--- ~ 3 j 
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r \ ·~ ,, 'ov 
~ 

~~ 
.90 (noventa} dias a Gontar d§l datl!l .do recebim&nto das mesmas, devendo o re~urso sérl.f.'QI' 
e sento e conter os seguintes dados: · · ~ -- ,._.. 

~ 

1· Númer.o t;Ja nô,ta fiscatou outro documento de cobrança, 
2- Número do processo, · 
3- Nome do beneficiária-e matricula, 
4- DfJia de atendimento, 
5- Discriminação dbW item( s) wooado(s), 
6- Valor do(s) t1em (s) glósado (s) e 
7- Fundamentação para &revisão da {//f..{)fl •. , .. 

CLAUSULA DECIMA SE~:.:.· d'J..)~ESP{)NSABJUO'Ii.DE CIVIL 
' " 

,. ' • ,, h •• - ·:~ . -. ~ 

A responsabilidade· cívi(>dàs partes, .decorr;ent~úifjt.p,restaçãp !%>s serviços objeto deste 
tenno, regula-se pelo d/spost.o no 'Código CiviJ 8rasíleíro. • . ' 

~ -~ 

·1 GÉÂ(JSUfApéCIMA SbT:IMA .. DA VIG!:NCIA 
• • 4 

·~: . . 
Este instrnmentQ.·ierá -.:!fmnç~~J a. partir de sua ass~t(lfél e eaquanto perdurJJrem as 

condiÇ{Jes -de contra_t~ç!Jo CÇJ,m, ~MdmÍIJj(f~'. obse.IV~Os. I1S limites da conveni{mcia e 
oportunidade do admlfi/strad'dr pubfr(if:j, (lê8fi;rJó''iJOÔJiflc'lonadC, -ainda, â exi!itén'cta em cada ano, d'e 
dotação orçamentária para faz_er fa~ l}s ~sas tkHe diJ&Jrrentes . 

.... ~... . -: ' I>.. . ... ·~· 
o número <fã Nota de EropenhQ,:b~m ·Co;no a i~ibação dos··~clJI'!!os para atender as 

despesas do preset'ift7 c/'9denciam~nto dudmte CJS exerciqigs subseqOentes serão publicados no 
D,O,t:A .na forma de e'g(ralo, fão logó. seja·emwnhà.da a d,e.:§TJesa ® ca.(la.aao. 

' ' 

CLAUSULA VIGÊSIMA -DO CORPO CUNICO eRI;DENCIADO 

""'" . o corpo clinico cfedenctâeto (f B{Juele~c.onst:anf& :no Anexo 1/ do presente instrumento, 
devendo suas alle~s ser comunicada$ por escrito ao CREDENCIANTE, estando sujeita& à 
prévia, manifestaçao des(e, sendo procedidas mediante simples notificaçãa noo autos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica éleito pelas partes, 'li:bm renúncia' de qualq'uet outro. o• Foro Federal no- Distrito 
Federal para dirimir quaisquer questões oriundas desle Instrumento. 

· E p'Or estarwn de acordo com as cõndiçffles estabelecldp~ neste lnstrumE!nto, . as partes 
assinam o presente em 02 (duas) vias de igual téor, · 

PARÁGRAF-O ÚN.I,CC!l - .Os Anexos I e 11 deste terrno aditiVo pa~sam a fazer p~rte ~o 
Termo de Cr~encíamento 148/2003. 

CLÁIJSULA·TERCEIRA -.DA VIGÊI\ICI~ 

Este termo passa a vigorar n.a data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO 

Com a <!lt~ração constante qeste Termo A(jitivo, foc;am inalteradas e ratificadaa 
todas :as demais cláusulas e co·ndições do Termo de Ctedendiamento original, 

CLÁUSULA QUINTA- DA PIJBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61. parágrafo primeiro da Lei 8.666/93) 
este instruiT\_ento será publfca<;lo no o,.o.u., em forma d.e extrato, 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

4 



PODER JUDICli,RIO 
TRISUNAL REGIQNAL FEDERAL DA PR!MEIRA REGIÃO 

·O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
prévio de $0 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORa ., 

X:: v.~ 
,f.J~ ,;:Pl. 

mediante aviso ---

•Fiéa eleito pelas parte§; çow rent\nc~a de ·qualqtíér outro, o foro Feçleral ilp .Distrito 
Federal.pàfu d1rimit quaisquer que,s,tões orl11ndáS d~\C t~strumeuto. . ' 

·E por estarem de acor.dó com as condtÇôe!i estabelecidas neste Instrumento, 
as partes assinam o presente.ertf'02 (du;as) vias de' igual teor 

.Brasllía, 01 de Dezembro de 2008. 

·t-' ' 

PELO CREDENCIADO: 

'· 
' 

' 
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