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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 007/2009, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A ODONTO PRE 
ClÍNICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO LTDA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, com registro no CGCfMF N. 03.658.507/0001 -25 e sede na Praça dos Tribunais 
Superiores, Bloco ''N. Brasilia-DF, neste ato representado por seu Diretor Geral. SÍLVIO 
FERREIRA, brasileiro, separado judicialrnéhte, CPf 884.071.528-20 e RG. 5.871.468-
SSP/GO, residente e domiclliado'·nesta Capital, no ·ilso de suas atribuições legais e 
regulamentares, doravante désignado simP.)esmente ~REOENCIANTE e a ODONTO 
PRE CLÍNICA DE PREVENÇÃO E REAI;ll~ITAÇÃO LTDA, CNPJ 24.912.1 31/0001 -03, 
situada no SCN Quadra 01 , Bloco "F", Edifício América Office Tower. Sala 907/909, 
Brasília - DF, telefone 33278815 e 33285563, odóritopre@yahoo.com.br, neste ato 
representada pelo Sócio Gerente NORMANDO FERREIRA BORGES DE MORAIS, 
doravante designada simplesmente CREDENCIADA, celebram o presente TERMO DE 
CREDENCIAMENTO 007/2009, para prestação de serviços odontológicos, com base no 
constante dos autos dos Processos Administrativos 711/93 e 2.598/2009- TRF-1 a Região, 
Lei 8.666/93, especialmente art 25, caput e Regulamento-Geral do PRO-SOCIAL, 
aprovado pela Resolução 67~006 de 04/06/2003, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: ;: \.::_;·',_: .);: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente termo tem como objeto a prestação, pela CREDENCIADA, de 
serviços odontológicos, nas especialidades constantes do Anexo I deste instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O acréscimo ou supressão dos serviços listados no Anexo I do presente termo 
de credenciamento pela CREDENCIADA deverá ser informado ao CREDENCIANTE 
mediante documento escrito que será juntado aos autos respectivos e estará sujeito à sua 
prévia aprovação, devendo as alterações ser procedidas por simples notificação nos 
autos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE 

A finalidade deste Termo de Credenciamento é oferecer aos Magistrados e 
Servidores do TFR-t• Região, Seções e Subseções Judiciárias, bem como aos seus 
dependentes, serviços assistenciais imprescindíveis à preservação da saúde. 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento constituir-sg-á, i§<?>" 
exclusivamente, por aquela inscrita nos registros do Programa de Assistência aos':.~~/ 
Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal- 1a Região- PRO-SOCIAL . 

. -::~:.·:·:- -:: :-:,. 
CLÁUSULA QUARTA- DAS.Q'BRIGAÇÕES DA CR.ÊDEN.CIADA 

A CREDENCIADA obriga-se a;(::;::.;:,; 
. . ·. . . ·-::···.'·.'.::,.·· ::·::;.;'• 

;~. . ' ...... :- -···.<· 
4.1 - prestar, em sua_s· inst.a,ra.Ç.lfe·s·. e dependenéi:as> l:é _,.set.i quadro técnico-profissional, 
assistência aos benefiCiários. d.();~PRQoSOCIAL; :··:··.·.· 

·_: ·····.;.· 

4.2 - prestar aos be'nefidarTo.s 99 PRO-SOCIAL, tratam~~re, idêntico ao dispensado aos 
particulares. Qualq~~r':tipo ctjf~i$'$Lll;l;linação dará causa;# o dànceiamento imediato do 
presente Termo e à i'!plicaÇãô::~~~;:peo·ati.dÇlçlel! previstas n;if CiátJsula Décima Quarta; 

. ·\ ·:;:~/\]@~f}{::~~:~~~~~~Jtt~~{(}:~:;r .. ~. ·::-=- ~)-i:~:~ -·· · . . . . 
4.3 - d1spor d.<:ls ,; in~talaçge'l~; )!~~~-~~,a,T,~f.~t4TJ1!'!.lf&fl · ~ quadro . tecn1co-proflss•onal, 
declarados na pr9pQ'sta de p.~e.:;;p:içao:d~sêf:XII.Qos;;.: , ':>.::·· , .. . ::·: . 

. ·;})::::~. •X •• .-:·. ·. ·. ·~;.;~-::::.;.:::::.~~ .. · ·•-·:·:-:-;.. -~ . .. 

4.4- informar quai~<fÜer al~eraÇi'ies . na relaÇâb·dbs serv.iÇos objeto:d~ste credenciamento. 
A inclusão de novos procedimentos ·nãó coiiir'atados dependerá de autorização prévia 
pelo CREDENCIANTE; 

4.5 - responsabilizar-se por • .,f~dos a;··~~~argos tri~Utários, sociais e previdenciários 
incidentes sobre os valores· ·dos SE!rviços . prestados, comprovando, mediante 
apresentação de documentos, eventual isênÇão tributária de que seja beneficiário; 

4.6 - manter atualizada, junto ao CREDENCIANTE, a relação dos profissionais e serviços 
especializados disponíveis em sua estrutura; 

4 .7- acompanhar o perito/auditor do CREDENCIANTE, em suas fiscalizações e perícias; 

4.8 - apresentar pedidos de procedimentos de forma clara e objetiva. informando os 
respectivos códigos e valores; 

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5. 1 - efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei; 

5.2 - manter devidamente atualizado o rol de serviços oferecido pela CREDENCIADA. 
objeto do presente termo de credenciamento, e a listagem dos profissionais que 
compõem o seu corpo clínico; 
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5.3 - divulgar, junto aos beneficiários do PRO-SOCIAL, a relação dos profissionYlís e l . 
serviços especializados objeto deste credenciamento; ·?/te: .... , . 

1•p.e7 ... 
5.4 - fiscalizar os serviços credenciados por intermédio de perito/auditor de seu quadro, ·-'-' 
expressamente apresentado à administração da CREDENCIADA; 

5.5 - responsabilizar-se pelo pagamento integral de todas as despesas autorizadas, em 
conformidade com as tabelas indicadas na Cláusula Nona- Do Preço; 

5.6 - zelar pelo fiel cumpriment~;,das cláusulas deste termo. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ATI;~~IMENTO 
·=·· 

6.1 - Os serviços somente ser.ã~:;:P.restados aos beneficiárips do PRO-SOCIAL, mediante 
a Ficha Odon1ológica: Exterr.iâ.'~:'f::'FOE, emitida pela própria· CREDENCIADA e com 
apresentação da Carteira de B~~~ficiário do Programa expedida pelo PRO-SOCIAL . 

. .; . 

6.2 - A Rcha Odontológl\k Externa 
www.trf1 .gov. br/setoriais[prosociais. 

FO{ está ... · disponível no site 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO CORPO ClÍNICO CREDENCIADO 

O corpo clínico credenciado é aquele constante no Anexo 11 do presente 
instrumento e eventuais alterações deverão ser comunicadas por escrito ao 
CREDENCIANTE, estando sujeitas à sua prévia aprovação e serão procedidas por 
simples notificação nos autos. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PROFISSIONAL E EQUIPE NÃO VINCULADA A 
CREDENCIADA 

O atendimento aos beneficiários não poderá ser feito por profissional ou equipe 
de profissionais não vinculados à CREDENCIADA. 

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO 

O preço dos serviços é o constante da LISTA DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS - TRF1-LPO, acompanhada das respectivas instruções que farão 
parte integrante deste termo de credenciamento. A tabela encontra-se disponível no si1e: 
www .trf1.gov .br setoriais/prosocialltabelas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preço dos serviços é o vigente na data de assinatura do termo de 
credenciamento e poderá ser objeto de renegociação entre as partes, observando-se a 
periodicidade mínima de 01 (um) ano e as referências as tabelas do TRF-1 8 Região. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO 

~' 
f.S><o__~ 1 M0

0 :Jj Ft_l06 -
k 

A cobrança dos serviços prestados será feita quinzenalmente petâ ·:'/>r-
CREDENCIADA, através de documento de cobrança, acompanhado dos comprovantes •• ~e~' 
de prestação de serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou 
seus responsáveis, bem como pela CREDENCIADA, não sendo aceitas Guias de 
Encaminhamento com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
atendimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por centro de custo: em 
nome do TRF para os servidores do Tribunal Regional Federal da 1• Região, a ser 
entregue no SEPN Quadra 510, Bloco •c·. Lote 08, Ediffcío Cabo Frio, 1° Subsolo, DIVAF 
e, por centro de custo da JFDt=, . em nome da Justiça Federal, para os servidores da 
Seção Judiciária do'!Distrito Federal •.• devel'ldO ser entregue .no SAS - Quadra 04, Bloco 
'D'' , lote 07, Edifício Sede 11, s~6r~tófã:.•:::. .. . ;:, 
PARÁGRAFO SEG~~DO :.~;:·":;';::),,:f:•:::\>' . ::;:/' 

O documento de cobrança a que se refere o caput desta cláusula deverá 
vir acompanhado, ainda, de cópia dos seguintes documentos: Certidão Negativa de 
Débito junto ao INSS, Certificado de Regularização 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 Fecle.rais administr.ados pela Secretaria da Receita 
Federal . . ... . . ,,,::::·:·::, .. 

' ' . 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Setor de Protocolo do CREDENCIANTE não receberá o documento de 
cobrança se não forem cumpridas as exigências dispostas no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Consideram-se como demais anexos citados no caput desta Cláusula, 
documentos do prontuário. solicitações de exames, relatórios de despesas médico·odonto 
hospitalares, medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros comprovantes 
necessários ao processo. ressalvados o código de ética médica, o sigilo ao acesso dos 
documentos, bem como o respeito á privacidade do paciente, exceto quando solicitado 
por médico perito do Credenciante. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 
(vinte) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no Setor 
de Protocolo deste Tribunal. Havendo erro no documento de cobrança ou outra 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até 
que a CREDENCIADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não acarretando, 
neste caso, quaisquer ônus ao CREDENCIANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GLOSA 

Ao CREDENCIANTE é reservado o direito, mediante análise técnica e f inanceira. 
de glosar. total ou parcialmente os procedimentos apresentados em desacordo com as 
disposições contidas no presente instrumento. Ocorrendo glosas, estas serão deduzidas 
pela unidade de preço que serviu dê í:ia~e de cáiCIJ)o para a cobrança da despesa 
realizada. · · 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

···.-· ..• < 
O CREDENCIANTE. poderá exigir .a :· ;aj)resentação 

complementares à reálizaç.ã'o das análises_ ''' •· 

:-:· ••·.· 
de documentos 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE .encamtn.r ar;il à CREDENCIADA relatõrio consubstanciado 
contendo as justificativas d!is. g[p~a~, .. ::::::: .. ,.,,,,::,., ... · 

.. ·. :;:--:•:;:: .. -·::· :-:::~:;':;.;.;.;~~::~--~ .... ··.::·.·.··.='.·.,:.'.··'.·'.:'.'.·;·'.•'.~ ..• f:~.:t: ... ::: ··.'-' . .;:, . : ;:;. ·, :: :-· ·.•.' ' ;:;:·::;::·:::~·-::;:::::::::;.:-:: : ;:· 
PARAGRAFO TEBCEIRO . · :-: /':?;::;:;::::.;"'· ·:::''-

À CREDENCIADA é reserv:á~;:. o direito ·:de recorrer ~: glosas no prazo 
máximo de 90 (noventa} dias a contar da data do recebimento das mesmas, devendo o 
recurso 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 atendimento; 
5- discriminação do(s) item(s) glosado(s); 
6- valor do(s) Item (s) glosado (s) e 
7- fundamentação para a revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, para o exercício do ano 2009 correrão à conta 
de dotações consignadas para a Unidade 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 de Empenho 2009NE000025 em 19i01/2009, no valor 
estimativo de R$ 3.043.920,00 (três milhões, quarenta e três mil, novecentos e vinte reais) 
para fazer face às despesas no presente exercício. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os recursos para cobertura das despesas deste credenciamento, previstas pala 
os próximos exercícios, correrão à conta de dotação específica consignada no Orçamento 
Geral da União. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência orçamentá~ia para pagamento da despesa, poderão ser 
utilizados recursos próprios dq; Program<j.:.:,de. Assistência aos Servidores do TRF 1" 
Região - Pro • Social. :·: · :';:;:,;·.. ;:,:,. · "' 

... 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS PENALIDADES 

:·: 

Pela inexJi:ução tof~:.it&-parcial do presente inst;~mento ~:' na forma do art. 87, 
inciso I da Lei 8.666/93, c{JDREDENC{,II.NTE poder?' aplicar à CREDENCIADA a 
penalidade de advertência gaf.®tida a dew~· préviã f:l:Q ·prazo de ,_05 (cinco) dias úteis, 
contados do rec.~bimento dQ.. oficio _Ç'ºJ11unicandg'{ a instaur<~.çâo do processo 
administrativo. 4\ :{'·:. <~rJt'·· ''\; ::· 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincidência, fica reservad.o 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 caput desta cláusula e da 
rescisão unilateral constante no parágrafo anterior. caberá a Credenciada o direito de 
recorrer administrativamente, dentro do prazo estabelecido no Art. 109, inciso I da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 
regula-se pelo disposto no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIG~NCIA 

Este instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e enquanto 
perdurarem as condições de contratação, observados os limites de conveniência e 
oportunidade da Administração Pública, f icando condicionada, ainda, â 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 credenciamento durante os exercícios 
subseqüentes serão publicados no D.O.U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada 
a despesa de cada ano. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO (j«, J.:zi5 
UJ f i.--

Em conformidade com o previsto no art. 61, parágrafo único da Lei 8.66Gt~0 
este Instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. , .~ 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser re~eind ido, por acordo entre as partes, mediante 
aviso prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela, parte interessada. 

' .. •,, .. ' . 

CLAÚSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal no 
Distrito Federal para'dlrimir quai!!ÇHJ.ef,:.guestões oriundas d.~ste Instrumento. 

\ .;:.;;ft~\.i\(~:;:} ... ,• . ·.· .··:;· 
E por estéjrem de à<i~t~O.=:C;ÇPJ<:a,sj;pfidiçóes<~stabelecidas neste Instrumento, 

as partes assinam o presente em 02'{<!Üas)\ijas de iguaheor. . . . 

Brasília·DF, 25 de maio de 2009. 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 007/2009 

.· .. ; 
:~: 
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ANEXO 11 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 007/2009 

Juarez Custódio FariÇt CRODF 2297 

h:i;:;:wf,:~n;:;;;;;~~;;;;; i :COOi5F33039. 
:;•_. 

:· 


