
POflER .IU.OICIÁRIO 
TR.IBUNAL REGION'Al FEDERAL DA P~'fMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 071/4,908 .PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

.~~g:g~:t ~'t~:~~~ofN~~I~E~R~N~AE~I~~R.E IN~f:g~f~~Jo0 J~~N~~ 
ArtÁLISES CLINICAS LTDA. 

_ . A U"'IÃO, por intermédia dó TRI·BUNAL RE.GIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIA01 çom.regjstro .no CGC/MF N. 03.658.q07/000~ -25 e .seçle na.pJÇJça. dos Tribunais 
Supe.t1ores, Bloco "A'', Brasflia-DF, neste ato representado por seu Otretor-Geral, SILVIO 
FI;RREIRA, brasileiro, separado j údicialmente, ·PPF N. 884.971.528-20 e· CI N. 5.871 A68, 
SSP/GO, residente e domiciliado Aest~ •. Qapital, no uso de suas atri~uiçí5es l_egais e 
regulamentares, doravante pesig'f'lai:J.o... slitlpl~s.rnenfe. CREDENCIANTE; e 
LABORATÓRIO SABIN DE ANALIS.ES·-C::LINICAS LrOA íns·critô no .CN.PJ sob o n. 
oo 718 528/0001-0~. situado ·nó SCN Qo. 05, Bl. A. T-prr-e sul; ,o andar. 'centro 
'Ei(Tlpresarj.al Brasília SI'JOppiog, Asa NottÉ}::i 'f3fàsma. - DF .. neste ato. f.epresefitado por S!Ja 
ResponSâvei-Técnióa Dr. SANPRA .. S~~t~'N~.St!AR~S COSTA, doravi:lnte designado 
simplesmente CREDE.NCIAOS, ce.l~ram ô prêserité T~~MO:DE CRED!i;NCIAMENTO 
N. 0711200it ~.a:a pre~taç~p_ d~ ,$.érvJÇos médico~, pift:n} :>ase .flC) /:gnstan_te dos auto~ do. 
Proce.s.so .Admtn1strawo ri. 0:711193- TRF-1• Reg'til.o, Lei· .8.§$6/93, J:spe.t:1almente art. 25, 
ca:put .e Regulamento"Geral Ç6 f'RO~SOCIAL, aprov~do" pela· Respluçao_ N.670-006 de 
04/06/2003, me.diante as seguintes cláusula!! e:coridiçõés: 

CLÁUSULA PRIMElRA - OO.•Oj;JÊ'J'O 

O presen~ lnstrum~to ,tem, tóir:IO<• <:~E)ew a prestàção de serlliços médicos, 
pelo GREDENOIAOO, em diagnó.':$libo lãbbr.àtodal, êõmpreef'ldenda. análises e pesqüisas 
clinicas nas áreásde: -, .. · .. ,. 

BACTERIOLOGIA· . BIOQUiMft A, HÓRMÔNlbs:. CfTGPATOLÓG.I.A. HEMATOLOGIA, 
IMUNOtOGIA MIC~e>B.IOL.OGIA, PARA§Íl"OLOGJAi' URlNÁIJSE.'; 'CITOGEN~T(CA E 
BIQL.:OGIA MOLECUlAR ' ' .,. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OA ftiJ'IAUDADE.· 
.,., 

A ·finalidade. des.te Termo ~e Cr~e.nciam:!lnto' ~ ofete(:er ao se!Widor do TRF/1•· 
Regi.ão e das· Seções Judi'ciárias, bem comô seus dep.endentes, de serviços. assiste·nclais 
·imf!Tesci.ndlveis à preservação d.a saúde. 

CLÁUSULA TER.CEIRA- DA CLIENTELA 

A diente'la dos serViços, objeto deste Cretlenciamenro, -constituir-se-'á, 
exclusivamente, por ·ii\QUela Inscrita como tal nos reeistros dó Programa. de Assistência 
aos Setvidores do Tribunal Regional Federá!- 1• Reg·ião- PHO·SOCIAL. 

CLÁUSULA bUARTA- D.AS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

-0 CREDENCIADO obriga-se a·: 

4.1 - Prestar, em suas instalaçõe.s e dependências, por seu quadfo técn·ic:o.-profissional, 
·assistência médica aos beneficjáttos çlo PRO-SOCIAL, compreenden,dO' as espeàialidacjes 
.dispon rveis na sua ·estrut\]ra. 
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4c2 - Prestar aos beneficiàrios dó PRO-SOGIAL. tratam.ento idêntíço ao dis.pehsado ,~1 ~[_<, 
patt\culares. Qualquer tipo jje discrímin;;~ção dar~ .. caus,;r ao çancel.amehtó iJnediato ~ó· ·..,.. 1::-. 
'presente Termo e á ap1ic;;~Ção .das penalidades previs.tas em sua Cláusu.la Décim~ ~:.--; 
Terceira. 2>.. . 0~ 

~,('1 ··~.9-
4 •. 3 - Dispor das 'instalações;, .equipamentos, materí:al e quadro técnico-profisstonal, -..;... -
pecta:rados na propo.s.t,a de prestação· de SeMÇQS. 

,., 

4A - Informar quaisquer alterações na relação· dos S"el'\liçgs ·objeto deste. credeAciamen.to. 
A inclusão de novos pro<;édirrientos não contratados pep.enderã de .autorizaçãó prévia 
.pelo GREDENCIANTE, 

4.5 - Responsabilizar-se po~ toâl>l? ô~·'érícar:gos :'ffft:ru.tári.és, sociais e previdenciários 
incidentes sobre os valores do.s .séfll.iÇos presta<!lo$, :e:ompr;:;,vantto mediante apresentação· 
de docljmentos; eventual isenção tributária de: qve s~·~;t).~nefici\irjo,; 

4.6' - Manter !lfuaJizªdâ, j\,Jrtto M CREDENCIANTE, á r~IMM dos' serviÇos dispohfVei$ 
ãós quais qu~ poderão reéorf.eM(S l?ené(ldários com iodicaÇão tiue ofiente e facilite -a lfvre. 
escolha.. . ....... , ·.,. ... , ... 

PARÁGRAFO ÜNlCO - Rc~ v*'âd,a:~ ~~~~Q.,~~ tr::msferênoia, tbtàlnu parcial do. objeto 
_deste 1nstrumen,to. ·.: ' ··· ·.:·::·" . 

CLÁljSULA QUI~rA- DAS·OBRI~A_(}O~~:'QO'CREDENGIANTE 
- ·::;t - . +' ·:· ':• 

O CREDSI'jGIANTE obfig~hse\a: 

5·. 1 ~ DiVulgar junto .aos b~nefióários do PRO-SOCIAL, a relaÇão dos mêdicos e dos 
serviços espe.ciaJizadós boieto de.ste .creder)ci ameli'llo. · 

5.2 - Fiscalizar os serviços através de pr.~fissiM,al .p,ef,íto de· seu :quadro extir.ess<imente· 
apresentado à adJ'ninístração do CrédemciadGt, Gólllunica.ndo prevTameote .as pe'rfcias ·e 
fiscalizaç:ões~ · 

5.3 - -.Jhspeéionar o estãoelecírilento dó Credenctaàó; no tocante à. estn.iturá de seniiÇõs, 
'áos recursos mateJiais e humanos e à qualidade .do a.tendimentó. 

5.4 -Zelar pelo fiel cumprirnenjo das cfáusula.s contratuaJs·. 

5.5 - Efetuar, dos pagamentos deVid9S a9 CREDENCIADO. os desçontos e 
recoll:limentqs previstos em lei 

CLÁUSULA SEXTA -D.AS OBRIGAÇÓES DO BENEFICiÁRIO 

O BENEFICIÁRIO' obriga-se· a 

6'. ·t - Sujeitar-se às ctisposi·ções cont'id'as em normas e. 'regulamentos gerais. da S.ecretaría 
J:~·e Programãs e Beneficíos sociais - PRQ,SOCIAL. bem t;omo às normas ]nte'rnas e 
çjisêiplinares dâ l(l~tituiçãp prestadóra cjé serviços . 

• 6.2·- Obedecer aos proceditne.nto,s e rotirlas prevístas para o inicio e -conc<Jusão de, tpdos. 
os. servJços., bem como segui r rigorosamente o cronog·rama de manuteAção para todos os 
tratamentos. durante o p.eriodo .de garantia das serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMÂ- DO ATENDIMENTO 

T 1 - Somente será necessária 'lutorização prévia do ÇRE·OENGIANTE, -para os 
procedimentos cir.úrglcos (que devem conter laudo Justificando a. .necess.idade), 
intemaç.õ.es efetivas, tratamentos para a.fecções de. pele e tratamentos -seriados (ex; 

'""'"'''· ''""'''"'· "''"'"dlologi•. '"""~'" e oo•oe)JI 

.J 
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7.2- Os servJços somente ser.ão pcestaocs aos usu.ãnos do PRO-SOCIAL rn · nfe,~.z:"Y 
G.L!ia de .Atendimento, emifid. a ~elo próprio Credenciado e apresentaç~9 da C a'lr~'r 
Beneficiário d.o Programa expec!itfa pelo-PRO-SOCIAL. w ~ . 

- ·~ 
ÇlÁUSULA PITAVA- DO PREÇO ~Pf•l'-'<>ff;-

~ -

O preço dos serviços ora .credenciac;!os será pagn tendo .como refe.rência _ps 
valores constante.s das ~a.belas do TRF•1" ·Região, relacionadas abaixo, acornpan.hadas 
das respectívas instruÇões, partê Integrante deste termo de credenciamento· e· em· 
conformidade com o. objeto cantratad.o. 

HONORÁRIOS MÉDtCOS: TRF·LI?.M' -llsta :de. f.lrocedimei:rtos Médicos do TRF - 1" 
Regi~o . ·;,:; 

DESPESAS HOSPITALARES: tabela de Taxas e 1Ji'âria$·do lHF Ti_pó "C" (TRF-TTD), 

MEDICAMENTOS: \.ÚIIores··coristantes no Güja Farmacê~tit;o,Srasin'dice. ., ' ,.. 
TRATAMENTO SERIADO: l]~:~~!l:T:.Si Lista. ôe Tra.~menlt'l$ Sej'jadôs do TRF- 1• 'Região. 

MATERIAL: Tabela SIMPRO.C:o~ n:rarg~_q:jf;~ PO,tne~i.~líi_ar;:i!!o escaJonada. 
; ' .:· \:i ·. .·- :.;~%::~:::' .. ·. . ::·:··:::::·.• + 4 

Os OP~Ê (ôrtes~i; pró.~sJJ§;_ -~: rpateri.ai~ e,spect_!ljs) serão l?~gos med_iante 
apresentaçâ{J der·- l'i(lta fiscql, to-m td~~tlf(ttaçj~ (lp pactante, é! cóp1a da cotação 
autorizada aplicahgtOJ.Se, ·da rtl'eS{T)'a fô~ffiã, a-tna'tgem 'de COni~rQialização escalonada, 
conforme se segue: 

Materiais até R$-1.000,00 - .a~o/ó , 
Materjais até R$ 1.00Q,Ó1 a•R$-~.OOO:Qih- 28%. 
Materiais at~R$ 5 QOO,m aR$1'0.000;00 -?-4%. 
.Materiais acima de R$10.000,0:0'-16% 

As tabelas po_defão ser Ci;>n'st!tl9das pêlo·.sit~: www.trtl..gov.brfsetorias/prosociàl 

CLÁUSVLA NONA- DO REAJUSTE 

O préçó dos serviços poderá' -ser reh~oc1adó el)tre o l'RF-1" Regí}~ó e os 
représéntarites da· categori~;~. óbedeÇeAdó, em cá.sos de event!.làl m~joração, a 
periot;li.cidad.e mln1ma. d$ 01{om) ano e obsf?rvandó c0mo límite máxim_o de variação o 
Indica Ge·ral dê Pr:eços/Dlspol'líbilida.de Interna, calculado ,e divui,Qado pela Fundaçã.o 
Getulio Vargas no período cor(espondente. 

PARÁGRAFO t:JNICO 

Caso os pr~ços do~ serviços venham a ser, no 'todo ,ou em Pa.ft~ contrófados
pelo Estado. o reajustamento dos mesmos. óbServará -a periodicidade e os í11d1ées por éle 
divulgados. 

ClÁUSULA D~CIMA- DO PAG.AMENl'O 

A cobran~- dos servi'ÇQ.s prestados ·será f eita, P!M CREDENCIADO, 
·quJnzeoalmente, por ;intennédio de .documento de éob.rança, acomp~nh<~do dos . 
. compr.ovân.tes de prestáçijo de sérviços e d'emais anexos, dev'idâmente ass1nados pelos· 
beneficiários ou :Sev.s responsáveis, bem como pel'o CREDENCIADO, não sendo aceítas. 
Guias de AtencHrnentoeorii ptazo supetior- a 180 (centp ·e oitenta) dias, contadqs da data 
!le atendimento, · 

PARÁGRAFO PRIM~!RO 

O do.cumento d.e cobrança a que se refere o Gaput desta clãusuJa dêverà vir' 
.acompanhado, aiMa, de cópia dos seguinte.s documentos: Certidão Negativa de Débito 
j unto. ao INSS, Certificado. de Regularização de Situ:aÇãHo '~mo FGTS. c""'"' •"'""'. J 

' 
r 



POQE'R auo1ciARIO L'~ RÓ·.SQ 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL ÇlA PR1MEJRA f!EGIÃ0 ÍQ)(Q _ r1 ~ . Dív.ida Ativa da União:J!.mto ti Procuradoria cta Fazenda NàcJonal. e Certidão de. <i!ÍJ•I;'$o\JÇ-f
de Tributos e Contl'ipuições Federais· administrados pela Secretaria da Receita Fe\er~. · - · 

PARÁ.GR.AFO SEGUNDO ~ .. >;<.eQ,1' 

O Setor de Protocolo dó CHEDENCIANfE nao está 'qutorjzado ao recebimento 
da QC)cúrnéntaçãQ de cdbrança, em caso de não obsel'liâneia do disposto n.o parágrafo 
anterior. 

PARÁGR.AFO TERCE;J.R.O 

Consideram-~e co!Tl'1 d~mai~:;: .ai}eXo~~ çitad,ó~ n.o capul desta 91ãos~,~ia, 
documentos: do prontuarlo, s-olf(:lt<j.ç~e~ ,Q~-.é~am~s-~w$íl~.t6nos ~de despesas hO'i?PIIal<r~es e 
medicamentos, boletins a:l'lestesiç.os e ·quaisquer ~J.ilr'os êdmprovantes neqessáríos ao 
prqcesso, ressalvados o c(ld1go de ética médtcil-. · Q'oSigHo aP acesso dos documeAtos 
médicos, bem como ,o respeitõ. à pr)vacidade do paci~nte;, ~eto-~:~uanüo solicitado por 
médico- perito do CRfiõDEI\fGllANTI;. . -: 

PARÁGRAFO QUAhO . 

. O C:REDENCIANT;:~~~~;~~~. !:TJ:e;~ian~e C'()T::f~spondência 'Oficial.. os. rr~mes do~ 
méd1cos per1tos- e respec~vos:)w~~-s .ãeo ·!._rt!tC.r.IÇô.es no Conselho Reg1onal de 
Medldna/CRM. ' . . ' ,_. :·>.:•;:,·.• ,. . 

PARAGRAFO CiUINÍ O. 
·~·· 

O CREDENClANi'E,-efetuará ·o pâ!;i1ítnento 'dos serviços p[.estados em 20 (vinte) 
dias ütel!l, a co-mar da .data ..da apresentaça.o do documentO' de, çQbrança no. Setor de: 
Protoéolo d.este Tribunal. Havendo .erro rio oocumer;ítô d.F/-·Côbrát'lÇa ou outr.a Circunstância 
qu~ impeça a llquidaÇ~o da ·despe~:a, .à meiúná Jtçat;ã :pendelite e ó pagámentosuslad_o_. 
ate q1,1e o ·CRE;DENCIADO pravtd.enc1e Çls ruedt4.as: saneadoras nece-ssánas., nao 
acãtretando, neste caso. quaisquer(jnl!s po""~atté tló CRE.DENC'IANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA P~IMEIRA- DA. GLOSA 

R!i!serva-se ao CREDENC{ANTE:. m:edil!nte .análise· técnica. e financeira. o 
direito de -glosaF, total ou pàrcialmente os 'procedimentos a_pre-sentado.s em desacordo 
ç:om as disposi,ções contidas no presente insfrumentq. Ocorrendo glosas, éstas .serão· 
deduzi·das pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança 'da 
despesa .r.ealizad.a. · · 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As ··dis·cuss6es e questionamentos serã,o feitos com base n.os acord.os· 
paçtua"dos e à luz do prontuário médico no c::asó de [nte.rnaÇ.ões, por médico e equipe de' 
;~ud)tores devlélamenté autorízados pêlo CRE DENCIANifE. · 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE pode.rà exlgjr a éi)>resent_ação de doc):Jmen,tos 
complementare~ ã realização d11s análise$. 

PARÁGRAF-O TERCEJRO 

O 'CREOENCIANTE deverá encarr!inhar ao CREDENCIAGJO relalótio 
consUbstanciado· contendo as justificativas das glosas. 

P-ARÁGRAFO QUARTO f/) 
·Reserva;se aô CRE;::PENCJ-ADO o âire)to de recorrer das glosae;: ·no prazo· rtt: 

mãximo de ao (noYenta) .di.as a contar da .data Ço recébímento da:;; mestl']ãs, deveMo ~ 

"''""' "' poc "''""' • «>f'leco< ,,.,;,.,, "''"' H 
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1- Numero. do processo, 
2- Nome do. beneficiário e matrícula, 
3- Dat~ de .atend(mento, 
4- Diserjrnina.ção cto(s} item(s) glosaélo(s), 
5- Valor do(s) item (sY glosado (s) e 
6- Fundamentação para a revisão·da glosa. 

CLÁUSUl-A DÉCIMA SEGUNDA- DA DôTAÇAO Ç)RÇAMENT ÁRIA 

As despesas c.om esie lermo. para. o exerçlcio .do ano 2008 correrão à conta 
de dotações consignadas para a Unidade Orç;~t:mmíári;:t 12..102 - Progranra de Trabalho 
02301 056926'040001 - Elemeniq de D'esóe~~· !t3'.9~;39:oo- 'Outros Se.rviços dé Terceiros 
- PesS'oa Juríd1c'a.. · ,,_. · -.. ,., 

PARÁGRAFO PRIM~IRO .. •:·: ' 

Foj ernltid~ á l'jqta ''de Errlp.enh.o de n. 2008N'~O,OD018 em 16/011.08'; no valór 
estimativo jnicíal de· R$ ~83.:a,~!l;QO ~Duzentos e otte.nta -~ trê.,s mi(, ·oitocentos .é trint'ª 
reais), para cot;>rir d~spesas ~~~t~;fr9Qrafri~·de Trabalho, d~r~rite ·d ~erc.íclo d.e 2008 . 

... 
PARÁGRAFO S€GUNElO •· ;l::::H:::. ,>:· 

' ·::.;·: .;:;,, ·. ... 

•• As desp~~,as prevista~ Par~ P.'.'~réxf1:9o.: exerckio correrão à conta de dotação 
especinca cons1goaoa no Or(::amenfo, 'G'erâl:.(ta.·Qmão. 

' t ·:;:?!.-. '·: ' ;:: ~::··; ... . 
PARA.GRAFO TE'RC~IRO 

. Havendo insuficiência orçamentáriá para .a liquida~!lo ela despesa poderão ·ser-
utlli;;ados rec~:~rsa.s próprr.os do Progr-ama, ,e;te.Assisfênéia:ads Servidores elo TRf - Pro -
Social 

Cl-ÁUSIJLA DÉÇJMATERCEIRA- D.AS.PENAb.ltlAOES. 

Face ao di·spostQ nó. Art '87.. Inciso I (;la lei B 666/9.:} . . Pela inexet:uçao total ou 
parcial do presente lnstruroento, .o. CRED.EN.CfANTE ,poderá aplj'çar ao CREDENCIADO, 
.g:arantid·a a. defesa prévia no prazo d.e .05 (cincg) dias úteis, a penalidade de Advertência, 
através (:i~ portaria expedida pe1a. Dir.etori:a Geral .da Secretaria do TRF/1~ Região. 
devlâ.amente p ublicada no D.O.U. 

PARÁGRAFO PRIMEiRO 

Em caso de reincidência, fica reservado ao CREDENCIANTE o direito ·de 
resdnd.ir, unilateralmetlte; o presente termo, in-dependentemente, t:le notificação ou 
interpelação judicial ou·extrajudieial. 

PAR.ÀGRAFO SEGU'NDO· 

Da aplicãção d.a penalidade prevista no Caput desta éláui;!Uia e dà' re.scisã'o 
IJnitátéral constante no parágrafo anterior, caberá ao CR;E;;DE;NCIADQ dlrei tô de reco{Ter 
(\.dínínistrativament~. dentro do· prazo ~sJatlelecido rio Art, 109. -liicis.o I c_ja .lei 8.666/9,3. 

CLÁU&ULA D~CIMA QliA.RTA- DA. RESPONSABILIDADE GIVIL 

A respof)sabilldade civil das panes, decorrente ,da prest<l'Çáo dos sef'ilços·, 
r!'QUia-se .. Pelo disposto nos a(iig.os 9.27 a .. 943 (jo CA.PITtJLQ 'I e 944 a 954 do CAPITULO 
11 do Códig,e CiVil Brasileiro. 

CLÁUSULA. DÉCIMA QUINTA-DA VIGtNCIA _]/} 

Co~ base nas dl.sposições . .toriHd.as no. A rt• 57, Inciso l i da Lei 8.{366/93, o. -f!/,: 
'"'~'" '"''"'m"''" ''90""' ""' "' mom, • '"""'' jf"' ' 
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TRIBUt-~AL REGIÔNA~ FE(;)ERAL DA PRIMEIRA REGIÃO ~ ~ ' . O a · 
. b prazo-de vigêm;ia do presente. credenciamento ern exereíc19S subse ' pte~ 

ficará condfciorado· à exist~ncia, em cada ano. de dotação orçamentàrfa para f . f~~ · 
às despesas dele d1:1correntes·. · . 

0 
· 

' ·(!ft 
O numero da Nota .de Empenho, bem corno a ihditaçao dos recurao . · . • R!:;'JJ• 

-afE!ntler as despesa;,; ~o presente cred~ncla meoto çturante os exercícit>"s -suós.eqüen --
será publiC{idc)$ no· o:o.u. na forma de eldrãto; tão logo seJa êfl'1penhaÇta' a désP!lsa cte 
cada at)o. ··•· 

CLi\USULA D.ÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO 

Em conforr:nicta,de com o .grªVt~~:'flg.~Jt ~1.. pa:(áQr?fo uni co da L.el n. 8.·666/93, 
este lnstrume'ntos.erc! publrcad9 f.!Q e.~o.!;).:>:etn to-~a da' extrato. 

CLÁUSULA DÊGIMA SÉTIM~_f>bA ~ESCIS_ÂO 

- . 
FiC'a eleitb :p~la~. p~rtes, c~m rer.t'ó'ncia de 'qual!:jQer :oü.t~o·, o Foro. Federa) do 

Distr4ta Fed.eral .pará âW(tnit .q~ál.S;quer questões oriunda~-cte.ste l_nstrumerdo. 

'F. por .estarem ((!e ac~di:Fco~ éJSc C:Mdlções.e.s!abel·ecidas neste Instrumento, a;; 
partes assinam o pre~ent& ern \1:2-,(dyas ~ yias'ije~ í91:1~1 ~!l.or. 1 

Srasflia-fJF,)l!J de junno de 2008 . 

.. r./i~l ~--~. -~ lf·r- ul~f. J0 -
PELO C.R!=OENCIANTE~----~..,.n~-~" ~...,...""'---
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