
PODER JUOICIÀRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 00212011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E MARCELO NEGREIROS 
ODONTOLOGIA L TOA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIÃO, com registro J IO CNPJ 03:6~8 .. 507/0001 -25 e sede na Praça dos 
.• 

Tribunais Superiores, Bloco "A'', Brasília-DF, neste ato representado por seu 

Diretor-Geral, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, RG 2325033 SSP-DF e CPF 

097.828.001 ·63, no uso de suas- átribuições legais e regulamentares, doravante 

designado simplesm~nte CRE~~:~CIANTE, e de odtr~~. lado MARCELO NEGREIROS 
' . .•.· . 

ODONTOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o n. 10.948.985/0001-35, .situado no Setor 

Hoteleiro Sul, Quadra 06 Conjunto A Bloco E Sala 512, Asa Sul- BRASÍLIA · DF, CEP: 

70322-915, telefone: 61 -3201·5532, .mneg@uol.com.br, neste ato representado pelo 

Representante Técniço Dr. fvlarc.~Jo .t;t.e(lrjque,de Neg(.eiros Pinto, CPF: 797.259.294·20. 

doravante design;:~~.~ '~ifnples~~'gié{0.~:~R~:~CIADcj)'/~~~e.bram o presente TERMO DE ~ 
CREDENCIAMENTO' para prestaç~o ='de seNiços medico-hospitalares com base no 

constante dos autos,~o Processo Administrativo 4/2011 • TRF-14 Região, Lei 8.666!93, 

especialmente art. 25, caput ~ Regulamento-Geraf,=do PRO-SOCIAL, aprovado pela 

Resolução N.670-006 de 04/06/2003, m·~diante as seg6\'~tes cláusulas e condições: 
.• ", .. ' . ...... 

. ::. •'• 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem como objeto a prestação pelo CREDENCIADO, de 

serviços de assistência à saúde, nas especialidades constantes do anexo I deste 

instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O acréscimo ou supressão de serviços do présente termo de 

credenciamento pelo CREDENCIADO deverá ser informado ao CREDENCIANTE 

mediante documento escrito que será juntad~s:respectivos e estará sujeito à sua 

'"' ··•«•"'·'''" ,, . .,.. .Pi 
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prévia aprovação, devendo as alterações ser feitas por simples notificação nos auJosÚ 

dispensando-se a elaboração de termo aditivo_ 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDAI.,l.OADE 
·.·: 

A finalidade, deste termq de cr,eg~nciamént~ 'ti.oferecer aos magistrados e 

servidores do TRF/1" Região, i;Seço~s '~ ~:sl'b.bs,eÇ~~~ -,Jiil'cliciá;ia\l, bem como aos seus 

dependentes, serviços ~ssi~tenRia[~ l~prescindi~~;J:~,:~~~~BI'li<!-Çâ·~~e sua saúde. 
. : ... :.:· ... •: .••· . ·.· 

.• .. 
~:: .·.·•· 

CLÁUSULA TERC 

A 
exclusivamente, 

SeNidores do T ri bu:r~~J-R(O!Qicrnâi':R~dfmil 

O CREDENCIADO obriga-se a: 

constituir-se-á, 

Magistrados e 

4.1 - prestar, em suas instalações e dependências, por seu .quadro técnico-profissional, 

assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL; 

4.2 - prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL tratamento idêntico ao dispensado aos 

particulares. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento imediato do 

presente termo e à aplicação das penalidades previstas· na .Ciáusu la Décima Segunda; 

4.3 - dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-pr.ofissional, 

declarados na proposta de prestação de serviços; 

4.4- manter atualizada, junto ao CREDENCIANTE, a relação dos profissionais e serviços 

especializados disponíveis em sua estrutura; 

4.5 - apresentar p.edidos de procedimentos de forma clara e objetiva, informando os 

respectivos códigos e valores; 

4 .6- informar quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste· credenciamento. 

A inclusão de ·novos procedimentos não contratados dependerá da previa autorização do 

CREDENCIANTE; 

4.7- acompanhar o perito/auditor do CREDENCIANTE em suas fiscalizações e perícias; 
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4.8 - responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais 
. 4G 

e previdenc~ 

incidentes sobre os valores dos serviços prestados, comprovando, medjante 

apresentação de documentos, eventual isenção tributária de que seja beneficiário. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto 

deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE ~briga-se :a'} 
' ·.· 

5.1 - efetuar os descontos e recJlhimentos previstos em lei; .... 
5.2 - fiscalizar os serviços ctédenciados por intermédio de perito/auditor prévia e 

expressamente autorizado por elê·mesmo; · . . · 
5.3 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade 

com as tabelas indicadas na cláusu.la refE)rente ao pre.ç.o.; 

5.4 -zelar pelo fiel cilmprimento das cláusulas deste termo·. 

CLÁUSULA SEXTA- DO ATENDIMENTO \: 

6.1 - A autorização prévia do CREDENCIANTE é necessária somente para os 

procedimentos cirúrgicos (que devem conter laudo justificando a necessidade), 

internações eletivas, tratamentos para afecções de pele e tratamentos seriados (ex: 

psicologia, tonoaudiologia, fisioterapia e outros). 

6.2 - Os serviços serão prestados aos beneficiários do PRO-SOCIAL, mediante a Guia de 

Consulta emitida pelo próprio CREDENCIADO e apresentação da Carteira de Beneficiário 

do Programa expedida pelo PRO-SOCIAL juntamente com o respectivo documento de 

identificação. 

6.3 - Nos casos de emergência, o CREDENCIADO prestará assistência mediante a 

emissão, em suas instalações, de Guia de Consulta. Somente nos casos em que o 

período da internação for superior a 72 horas deverá o paciente ou responsável 

providenciar junto ao PRO-SOCIAL, a respectiva autorização. 

6.4 - Quaisquer alterações relativas aos procedimentos de autorização serão efetuadas 

pelo CREDENCIANTE, nas próprias Guias de Consulta a serem impressas pelo 

CREDENCIADO; 

6 .5 As Guias de Consulta estão disponíveis no site 

www.trft.jus.br/setoriais/prosocialtguiaseformularios. dados nela 
• • I ' .... ~ ..... :Vtn" 1....:.>'.:.:0. 3 
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contidos e o seu correto preenchimento, são 

cadastramento na Secão de Faturamento. 

44 
fatores primordiais na agilidade de serb_ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

O preço dos serviços será pé\gO de acorçlb com os valores constantes das 

tabelas abaixo relacionac:tas, acqmpanhada~ das respectivas inStruções: 
. .. .' • ·=-:·· ...... . 

·:·: 

HONORÁRIOS MÉDICOS_: TRF-LPO: Lista de Procedir'i)é~tos Odontológicos do TRF · 13 

Região. 

CLÁUSULA OITAVA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preçd c:Jos servi_Ços é o vigente na data. da assinatura deste instrumento 

e poderá ser objeto d~ renegociação enve. -· as partes, observando-se a periodicidade ., 
mínima de 01(um) ano e:as tabelas do TRF~1·,; Região. 

CLÁUSULA NONA- DO PAGAM~NTO ~ 

A cobrança dos serviços prestados será feita mensalmente pelo 

CREDENCIADO, até o 5° útil do mês subsequente, cujo faturamento deverá ser leito no 

padrão TISS e encaminhado eletronicamente por meio do arquivo XML (eXtensible 

Markup Language) . As instruções para o faturamento eleirônico estão disponíveis no site: 

www.trft.jus.br/setoriaisisecbejpros-social/portaltiss. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O faturamento eletrônico não isenta o CREDENCIADO do envio dos 

documentos originais de cobrança acompanhado dos comprovantes de prestação de 

serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 

responsáveis, bem como pelo CREDENCIADO, não sendo aceitas Guias de Consultas 

com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de atendimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A contagem do prazo a que se refere o parágrafo an erior. nos casos de 

internação, será considerada a partir da data da ~a~lta~dog.e~ertt 

;tvC 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Consideram-se como demais anexos citados no parágrafo primeiro, 

documentos do prontuário, solicitações de exames, relatórios de despesas médico-Odonto 

hospitalares, medicamentos, boletins ane~tésicos e ÇJuaisquer outros comprovantes 

necessários ao processo, ressalvado·s.:o :có.digo de ética.médica, o sigilo ao acesso dos 
' •-,·.: ::::;·:.:;;·: . . 

documentos, bem como o respeito à privacidade do paciente, exceto quando solicitado 

por médico perito do CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO ,, :::i?)!/:'. 
.;, 

O documento de cobrança a.que se refere o parágrafo primeiro deverá vir 

acompanhado, ainda, de cópia dos. seguintes <locumentos: Certidão Negativa de Débito 

junto ao INSS, Certifi.tado de Reg1.11arizaçãÇl de Situação. com o FGTS. Certidão quanto à .. ~ . 
Dívida 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 QUINTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE não receberá a documentação 

de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 

(vinte} d ias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no setor 

de protocolo. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CREDENCIADO 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer 

ônus ao CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por centro de custo em 

nome do TRF para os servidores do Tribunal Regional !F~~at<ââ 1" Região, a ser 

5 
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entregue no SEPN Quadra 510, Bloco "C'', Lote 08, 1° Subsolo. OIVAF/SECBE • Edifí~

Cabo Frio - Brasília/DF, e, em nome da Justiça Federal, para os servidores da ~eçã'ô -
Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue no SAS- Quadra 04, Bloco ·'D", lote 07, 

Sobreloja - Edifício Sede 11 - Brasília/DF. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GLOSA 
' ,. . ~ 

Ao CREDENCIANTÉ é reservado o direito, mediante análise técnica e 

financeira, de glosar total ou parcialmente os procedirriéntos apresentados em desacordo 

com as disposições contidas no presente instrumento. ,.,Ocorrendo .glosas, estas serão 

deduzidas pela unidade 'de preêo:que serviu 
":•' ... :-" -· 

despesa realizada. · · /( .. ;:: · 

de base de. cálculo para a cobrança da 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CR·EDENCIANTE poderá exigir a apresenta~áo de documentos 

complementares à realização das análises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará ao CREDENCIADO relatório 

consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Ào CREDENCIADO é reservado o direito de recorrer das glosas no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do seu recebimento, devendo o recurso 

por escrito conter: 

1- número da nota fiscal ou outro documento de cobrança: 

2- número do processo; 

3· nome do beneficiário e matrícula; 

4 · data de alendimento; 

5- discriminação do(s) item(s) glosado(s); 

6- valor do(s) item (s) glosado (s); 

7- fundamentação para a revisão da glosa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este instrumento, no presente exercício, correrão à 

conta de dotações consignadas para a UI) idade Orçamentária 12.102 - Programa de 

Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de 

Terceiros- Pessoa Jurídica. 
:-::. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota ~e Empenho 2011NE000029 em 21i 01/2011. no valor 

estimativo de R$ 4.553. 720;4q!:''!{Ouatro ~;:!'Jl i.l.@:i5es, quinhentos e cinqüenta e trê.s mil, 

setecentos e vinte reais), para faze·r face à;··~·~~pesas n(>::presente exercício. ,, 

PARÁGRAFO SEGUNPO 

Os recursos para cobertura das despesas com o presente instrumento 

previstas para os próximos ·exercícios ' correrão à conta de dotações específicas 

consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência de recursos orçamentários para pagamento da 

despesa, poderão ser utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos 

Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal - 13 Região. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento e na forma do 

art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, o CREQENCIANTE poderá aplicar ao CREDENCIADO a 

penalidade de advertência, garantida a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

contados do recebimento do ofício comunicando a instauração do processo 

administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

7 
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Em caso de reincidência, fica reservado ao CREDENCIANTE o dir~t~ 
rescindir unilateralmente o presente instrumento, independente de notificaÇão_ ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Da aplicação da penalidade prevista no caput desta cláusula e da rescisão 

unilateral constante do parágrafo ánterior, caberá ao CREDENCIADO o direito de recorrer 

administrativamente, dentro do prazd estabelecido no ar( :J 09, incisq I da Lei 8 666i93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI~:):.. _OA RESPONSABILIDADE CIVIL 
·:··-::::::. 

A responsabilidade ~ivil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 
,·;· 

regula-se pelo disposto no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMÂ" GlUARTA- DA VIGENCIA 

Este instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e enquanto 

perdurarem as condições de contratação, observados os limites da conveniência e 

oportunidade da Administração Pública, ficando condicionada, ainda, à existência em 

cada ano. de dotação orçamentária para fazer face às despesas dele decorrentes 

O número da nota de empenho, bem como a indicação dos recursos para 

atender as despesas do presente instrumento durante os exercícios subseqüentes serão 

publicados no D.O.U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de cada 

ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61 , parágrafo único da Lei 

8.666í93, este instrumento será publicado no D.O.U .. em forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescindido, por acordo entre as partes, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

8 
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CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro. o Foro Federal 

no Distrito Federal para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento. 

E por estarem de acordo com as .condições estabelecidas neste 

instrumento, às partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

Brasília, 08. de "f(:: V - de 2011 . 

PELO CREDENCIANTE: /~ 
FELIPE D~S SA,~"t''FG~-

... "' 

PELO CREDENCIADO: 

MARCELO +J=N 

I 
:·: 

; .·' 

9 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2011 

• IMPLANTODONTIA 

:·: ., 
·.: 
·' 

, . 
. } 

.·. ·<:·.; 
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ANEXO 11 AO TERMO DE .CREDENCIAMENTO 02/2011 

WESLEY BORBA TOLEDO CR0.~;3862·DF 

11 

AL 

- PRÓTESE SOBRE 

IMPLANTE 


