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PODER JUIJICIÁRtO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 0512014 

CREDENCIANTE: União/TRF-1• Região, CNPJ 03.658.507!0001 ·25, 
sediado na Praça dos Tribunais Superiores. Bloco A, Brasília-DF, 
representado por seu Diretor-Geral, Roberto Elias Cavalcante, CPF 
187.214.781-04 e RG 542203-SSP/GO. 

CREDENCIADO: LUIZ CESAR MENDONÇA ODONTOLOGIA L TDA, 
CNPJ 19.433.869/0001·58, sediaqo no SCN Quadra 02 Bloco D 
Entrada B salas 1031 e 1033, Asa Nórte, Brasília-DF. CEP 7071 2-903, 
telefone 3326·2028, representado pelo sócio LUIZ CESAR 
MENDONÇA, CPF 863.646.698·91, email 
rodrigomenqonca@gmail. com. 

Fundamento. legal: Lei 8 .666/1993/~tt'. 25, caput, Regulamento Geral 
do Pro-Sociâl; CD·PRO·SOCIAL (PA 6.839/2006}, sessão de 10/12/2013; 
Conselho de Administração, sessão de 17/12/201 3; Processo 
Administrativo 9 997/2014. 

Cláusula primeira :..; Do objeto. Este instrumento .tem por objeto a prestação, pelo 
Credenciado, de serviÇos odontológicos, na especialjqadé indicada no Anexo I. 

Parágrafo único. O acréscimo ou a supressão de servicos. a pedido do Credenciado, 
poderá ser realizadO'por simples registro nos.autos, cóodi~ionado à prévia aprovação pelo 
Credenciante. · .· 

Cláusula segunda - Da finalí~ade. A finalidade deste:j ::redéhciamento é oferecer aos 
magistrados e servidores do TRF/1 a Região, das s êÇq:es e Subseções Judiciárias, bem 
como aos seus dependentes, serviços assistenCiais iriíprescindíveis à preservação de sua 
saúde. 

Cláusula terceira - Da clientela. A clientela dos serviços objeto deste instrumento é 
formada, exclusivamente, pelos inscritos no Programa de Assistência aos Magistrados e 
Servidores do Tribunal Regional Federal - 1" Região - PRO-SOCIAL 

Cláusula quarta- Das obrigações do Credenciado. Obriga-se o Credenciado a: 

4.1 - prestar. em suas instalações c dependências, por seu quadro técnico-profissional, 
assistência aos beneficiários do PRo-SOCIAL; 

4.2 - tratar ou atender os beneficiários do PRo-SociAL com urbanidade, diligência e sem 
discriminação. 

4.2. t - Qualquer tipo de discriminação dará causa à resolução imediata do presente 
termo, sem prejuízo de outras pertinentes medidas. 
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4.3 - dispor de instalações adequadas, de equipamentos e materiais de qualida'tle,e- de v trf 
quadro técnico-profissional qualificado, com padrão igual ou superior ao declarà'~rca .f!}? 
proposta de prestação de serviços; 

4.4 - manter atualizada, perante o Credenciante, a relação dos profissionais e serviços 
especializados disponíveis em sua estrutura_;,. 

4.5 - atuar com boa-fé e apresentar pedidos de procedimentos de forma clara e objetiva, 
informando os respectivos códigos e valores; 

4 .6- informar ao Credenciante quaisquer a.)l~raçôes na relação dos serviços objeto deste 
credenciamento: , .... 

4 6 .1 - A inclusão ·de noYos'''procedimentos nã6 : ~·dntratados dependera de prévia 
autorização do Credenoiante. · · ·· · ;. 

4. 7 - acompanhar o peritoiauditor do Credenciante em suas fiscalizações e perícias; . -.:·· . 

4.8 - responsabilizar-se P.or.Joçli)S 0;5_ en-cargos tributãrios, soci<3:is e previdenciários 
incidentes sobre os valore& .dO's'•$é'rviços.p(~$ttidos e co'r'rlprovar, mediante apresentação 

• •• . .·.. . • · · <~·.' ' ·.•_,• -· 

de documentos, eventual isenção tributaria de que séi<li~eneficiário; : 

4.9 - suprir eventuais pendências e apresentar, no prazo máximo de sessenta dias. 
documentos oficiais correspondentes a; protocolos emitidos por. órgãos públicos ou 
instituições. •· 

4.9.1 - Ultrapassado esse prazo, sem cumprimento da obrigação, será este instrumento 
denunciado pelo Credenciante, observado o disposto na cláusula décima quinta. 

Parágrafo único- Fica vedada a cessão.ou transferência, total ou parcial, do objeto deste 
instrumento. 

Cláusula quinta -Das obrigações do Credenciante. Obriga-se o Credenciante a: 

5.1 - efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei; 

5.2 - fiscalizar a prestação dos serviços por meio de perito/auditor de sua confiança e sob 
seu exclusivo comando; 

5.3 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade 
com tabelas e preços previstos neste instrumento; 

5.4 - zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

Cláusula sexta - Do atendimento. Ao Credenciado incumbe a observância çlestas 
regras nos atendimentos: 

6.1 - O atendimento aos beneficiários dar-se-á mediante Guia de Atendimento 
Odontológico emitida pelo próprio Credenciado e apresentação da Carteira de 
Beneficiário expedida pelo PRO-S OCIAL, acompanhada de hábil documento de 
identificação. 

6.2 - Nos casos de emergência. o Credenciado prestará assistência mediante a emissão, 

em suas instalações, de Guia de Tratamento Odontológico. 

6 3 - Alterações relativas aos procedimentos de autorização seráo efetuadas 
exclusivamente pelo Credenciante, nas próprias Guias de Tratamento Odontológico. que 
devem ser impressas pelo Credenciado. 
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6.4 - As Guias de Tratamento Odontológico estão disponíveis neste 
http :i!portal. trf 1 .jus. br /portaltrf 1/se rvidor /acoes-e-programasjpro -socialfpro
social/assistencia·indlreta/guias-e-formulariosj. 

6.4.1 -O correto preenchimento da Guia confere maior agilidade ao seu cadastramento 
na seção de faturamento e no efetivo pagamento. 

Cláusula sétima - Do corpo clínico do Credenciado. O corpo clinico do Credenciado é 
o constante do Anexo I. 

Parágrafo único. Alterações no c.otpo clÍnico poderãcrser realizadas por simples registro 
nos autos, mediante prévia autor.tzaçào do Credencia,n!e •. solicitada por escrito . .. ~ . -·.-.:.;. 

·.;:· 

Cláusula oi'-<!va - Qo pr~ço. Ó preço dos serviços senrp,agp de acordo com a tabela de 
Honorários odontológicml: TRF.'c.I;:;F.iO - Lista de Procedimehtos· Odontológicos do TRF/1 a 
Região, disponível neste ~B8:~;~ço: h1tR.;/iportal.trt1.jus.br/Qortí;!ltrf1 tservidor!acoes-e .. 
programasipro-sociaVoro-soci<ií{ã~sistencia·indírela/tabelaSi. observadas suas respectivas 
instruções, que integram este iRStruinento. · · · .;,·· 

Cláusula nona- Da renegociaÇão de preços. O preço dos serviços acompanhará o da 
tabela citada na cláusula oitava;·~e even(ual ~enegociaçãó respeitará periodicidade mínima 
de um ano, contado <;la assinatura deste instrumento di:i"çla última repactuação. 

Parágrafo primeiro. A repactuação será precedida· <;le solicitação tempestiva do 
Credenciado e terá como limite a ·v~riação do IGP-DIJFGV apurado no período. 

Parágrafo segundo. Os efeitos financeiros da repactua'ção serão devidos somente a partir 
da data do pedido, se formulado este após o período de doze meses, contados da data da 
assinatura do contrato ou da última renegociação/repactuação. 

Cláusula décima - Do pagamento. A cobrança dos serviços prestados será feita 
mensalmente pelo Credenciado, até o 5° útil do mês subsequente, cujo faturamento 
deverá ser feito no padrão TISS e encaminhado eletronicamente por meio do arquivo XML 
- eXtensible Markup Language (as instruções para o faturamento eletrônico estão 
disponíveis no site: http:iiportal.trtt.jus.brfuortaltrf1 /servidor/acoes-e-programas/pro
social/pro-socialfsistemas/e-pro-social.!). 

Parágrafo primeiro. O faturamento eletrônico não isenta o Credenciado do envio dos 
documentos originais de cobrança, acompanhados dos comprovantes de prestação de 
serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 
responsáveis e pelo Credenciado. 

Parágrafo segundo. Consideram-se demais anexos, citados no parágrafo primeiro, 
documentos do prontuário, solicitações de exames, relatórios de despesas médico
odonto-hospitalares, medicamentos. boletins anestésicos e quaisquer outros meios 
necessários à comprovação de despesas, ressalvadas as hipóteses contempladas no 
código de ética médica e as situações de reconhecido sigilo, confidencialidade ou respeito 
à privacidade do paciente, que serão afastadas em caso de solicitação formulada pelo 
médico-perito do Credenciante. 

Parágrafo terceiro. O documento de cobrança deve ser acompanhado, ainda, das 
seguintes comprovações de regularidade fiscal: 

.1 
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a) Certidão Negativa de Débito- CND (Seguridade Social - INSS); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF (Fundo de~:Jalll 
Tempo de Serviço - FGTS): 

c) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União (Receita Federal e Dívida Ativa da União/Procuradoria da Fazenda 
Nacional); 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalh.istas- CNDT (Justiça do Trabalho). 

Parágrafo quarto. Não s~rão ac~ita~ ,guias .Ço.m prM.b~ -?uperior a 1.80 (cento e oitenta) dias 
do atendimento. ..,.. ,, ·· · = · .·,.=, .. '.: .. 

Parágrafo quinto. Nqs casos de internação, a contagem:.;.do prazo referido no parágrafo 
quarto será contado da data·da alta do paciente. · ···,.,., 

' ,· 

Parágrafo sexto. O êredenciante efetuará o pagamento dos· serviços prestados em até 20 
Cv1ntel dias úteis, a contar da dàla da aprese,ntação do dócumento de cobrança no setor 
de protocolo. : 

.- .-.··--

Parágrafo sêtimo. Erro no docume('lto d.e c9.J:i(ança o\(:ilutra circunstância que impeça a 
liquidação da despésa Implicará sustação do:·pagameoto até que .o Credenciado efetive o 
saneamento, hipótese que restit~irá toda· o prazo pr-e.visto rio parágrafo sexto, sem 
quaisquer ônus para .ifCredenciánte. · ·'" ' 

Parágrafo oitavo. A nota fiscal deverá ser emitida separadamente, por centro de custo, em 
nome do TRF1 para os servidores do Tribunal R~gional Federal da 111 Região, a ser 
entregue no SAS, Quadra 1, Bloco ''C", Ediffcio Anexo ·1. Térreo - Brasília,;DF, CEP 
70.096·900; e em nome da Justiça Federal, para os servidores da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. a ser entregue no SAS, Quadra 4, Bloco "D", lote 7, Sobreloja - Edifício 
Sede 11 - Brasília/DF. 

Cláusula décima primeira - Da glosa. Ao Credenciante é reservado o dire1to, mediante 
análise técnica e financeira, de glosar total ou parcialmente os procedimentos 
apresentados em desacordo com as disposições contidas no presente instrumento. 

Parágrafo primeiro. O Credenciante poderá exigir a apresentação de documentos 
complementares à realização das análises. 

Parágrafo segundo. As glosas serão deduzidas pela unidade de preço que serviu de base 
de cálculo para a cobrança da despesa realizada, e ao Credenciado será enviado relatório 
consubstanciado contendo as devidas justificativas. 

Parágrafo terceiro. O Credenciado poderá recorrer das glosas no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua ciência, devendo o re.curso por escrito conter: 

a) número da nota fiscal ou outro documento de cobrança; 

b) número do processo; 

c) nome do beneficiário e matrfcula; 

d) data de atendimento; 

e) discriminação do(si item(ns) glosado(s); 

f) valor do(s} item (ns} glosado(s); 

g) fundamentação para a revisão da glosa. 

• • wk.'ll.tr'll'•"4"' 4 
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Parágrafo quarlo. Não é permitida a cobrança direta do beneficiário de valores refe~~'<-$ 
a serviços prestados, a título de complementação de pagamento d.e serviços. n-ã~ 
executados, executados irregularmente ou que tenham sido objeto de glosa por parte da 
auditoria do Credenciante. 

Cláusula décima segunda - Da dotação orçamentária. As despesas com este 
instrumento, no presente exercício, correrão à conta de dotações consignadas para a 
Unidade Orçamentária 12.102- Programa.c;te Trabalho 0~301 056920040001 - Elemento 
de Despesa 33.90.39- Outros Serviços d.e ::fekçeiros- Pessoa Jurídica. 

Parágrafo primeiro. Foi emitida a No'tcf dé :Einpt;mhqj fe 2014NE000079, em 31/01/2014, 
no valor de R.$ 6.37~ .080,00 Jseis milhões, trezent~~ ::9 setenta e cinco mil, e oitenta 
reais). · 

Parágrafo segundo., . .Nos exercíci.os seguintes a este, as despesas correrão à conta de 
dotações específica$ consigr'íad.~$ · !1<> .Orçamento Geral da UniãO', que, se insuficientes, 
serão utilizados recursos própr{9í( do F'ro.gguna de Assistência · aos Magistrados e 
Servidores do Tribunal Regional F'Mera.i d;i.:1!!:.f;fegião . . .. . ' . ~- . 

Cláusula décima t$rc'eira- Das perial{dades. Sujeitf'j.~sé o Credenciado à penalidade de 
advertência, que, em caso de reincidência/ itnl).ljcará resolução do ajuste, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, ria forma ctâ Lei Él:-666/1993. 

Cláusula décima .. quarta - Dà vigência. Este instrumento, a partir dé sua assinatura, 
vigorará pelo tempo que for conveniente às partes, observados os termos da cláusula 
décima quinta. 

Cláusula décima quinta Da denuncia/r.e~ilíção. Mediante formal 
comunicação/notificação da parte interessada, com antecedência de 30 (trinta) dias, 
poderá este ajuste ser denlmciac:jo. O distrato poderá ser efetivado em qualquer 
momento, por acordo entre as partes. 

Cláusula décima sel!ta - Da publicação. Extrato deste instrumento será publicado na 
imprensa oficial, conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993. 

Cláusula décima sétima - Do foro. Elegem as partes, com renúncia de qualquer outro, o 
Foro Feder.al no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
instrumento. 

Concordes as partes, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor 
e forma. 

Brasília, d·Í de fevereiro de 2014. 

w tLffi~ 
ROBERTO ELIAS. CAVALCANTE 

Credenciante- União/TRF/1a Região 

/ h f- ;• L f' ~- - •• t ' 

~-v-«~-\.; 1,-11.: ~ v..A... ). :.Vv--- (/ ~' 
LUIZ C~ MENDQNÇA ~ · 

Credenciado - Luiz César-MeAdenÇa Odontologia L TOA 
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ANEXO 1- Termo de Credenciamento 05/2014 

Profissionais CPF Registro/Conselho I Especialidade ------ --~----~· 
Luiz César Medonça 863.646.698-91 CRO-DF 847 Clinlca Geral 

LRodrigo Gonçalves Mendonça _ _.__9_3s_._oo_1_._14_1_-_n CRO-DF 6755 Clín ica Geral/Prótese 
Dentária 

------------~ ~~---------

,•' 

.. ·.· 
_ ...... 

-;:; 

6 


