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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

T~RMO DE CREDENCIAMENTO 030/201_1 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MEDICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E O OFTALMOCENTER 
OFTALMOLOGIA SÃO BRAZ LTDA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CNPJ 03.658.507/0001 -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 atribuições legais e regulamentares, doravante 

designado simplesmente CREDENCIANTE, e de outro lado o OFTALMOCENTER 

OFTALMOLOGIA SÃO BRAZ LTDA, inscrito no CNPJ sob o n. 02.687.267/0001·24, 

situado no SEPS 710/910 Conjunto O Loja 45 Galeria I -Asa Sul - Brasília-DF, CEP: 

70390-108, telefone: 61 -3242-7979, e-mail: viaooftalmocenter@uol.com.br, neste ato 

representado pelo Representante Técnico Dr. MARIA AUXILIADORA FELIX FERREIRA, 

183.018.861-53, doravante designado simplesmente CREDENCIADO, celebram o 

presente TERMO DE CREDENCIAMENTO para prestação de serviços médicos, com 

base no constante dos autos do Processo Administrativo 6.156/2011 • TRF-1 a Região, Lei 

8.666/93, especialmente art. 25, caput e Regulamento-Geral do PRO-SOCIAL, aprovado 

C pela Resolução N.670-006 de 04/06/2003, mediante as seguintes 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 presente termo de 

credenciamento pelo CREDENCIADO deverá ser informado ao CREDENCIANTE 

mediante documento escrito que será juntado aos autos respectivos e 



dispensando-se a elaboração de termo aditivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDADE 

A finalidade deste termo de credenciamento é oferecer aos magistrados e 

servidores do TRF/1a Região, Seções e Subseções Judiciárias, bem como aos seus 

dependentes, serviços assistenciais imprescindíveis à preservação de sua saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLIENTELA 

( A clientela dos serviços objeto deste instrumento constituir-se-á, 

exclusivamente, por aquela inscrita no Programa de Assistência aos Magistrados e 

Servidores do Tribunal Regional Federal- 1a Região · PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

O CREDENCIADO obriga-se a: 

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 Cláusula Décima Terceira; 

4.3 - dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-profissional, 

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 pedidos 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 prévia 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 e 

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 e profissionais que compõem o 

corpo clínico do CREDENCIADO, bem como proceder à sua divulgação junto aos 

beneficiários do PRO- SOCIAL; 

5.3 - fiscalizar os serviços credenciados por intermédio de perito/auditor prévia e 

expressamente autorizado por ele mesmo; 

5.4 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade 

com as tabelas indicadas na cláusula referente ao preço; 

5.5 - zelar pelo fiel cumprimento 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, fonoaudiologia, 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. 
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6.4 - Quaisquer alterações relativas aos procedimentos de autorização serão e "'tr.rada~0f: ~, .. ~"$ 
pelo CREDENCIANTE, nas próprias Guias de Consulta a serem impressas 

CREDENCIADO; 

6.5 As Guias de Consulta estão disponíveis no site 

https://intranet.trf1.jus.br/Setoriai/Prosocial/planodesaude/Credguiaseformularios.php. A 

observância aos dados nela contidos e o seu correto preenchimento, são fatores 

primordiais na agilidade de seu cadastramento na Seção de Faturamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO CORPO CLÍNICO DO CREDENCIADO 

O corpo clínico CREDENCIADO é aquele constante no Anexo 11 do 

presente instrumento, devendo suas alterações ser comunicadas por escrito ao 

CREDENCIANTE, estando sujeitas à sua prévia.autorização e deverão ser procedidas por 

apostilamento no processo, dispensando-se a elaboração de termo aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

O preço dos serviços será pago de acordo com o valor da tabela: 

HONORÁRIOS MÉDICOS: TRF-LPM: Lista de Procedimentos Médicos do TRF - 1a 

Região. 

DESPESAS HOSPITALARES: Tabela de Taxas e Diárias do TRF Tipo "C" (TRF-TID). 

MEDICAMENTOS: BRASINDICE. 

( MATERIAIS: SIMPRO 

CLÁUSULA NONA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preço dos serviços é o vigente na data da assinatura deste instrumento 

e poderá ser objeto de renegociação entre as partes, observando-se a periodicidade 

mínima de 01 (um) ano e as tabelas do TRF-1 a Região e será procedido mediante 

notificação nos autos. 

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 
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padrão TISS e encaminhado eletronicamente por meio do arquivo XML e .,, ·ri' 
J· " 

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

www.trf1.jus.br/setoriais/secbe/pros-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 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 anterior, nos casos de 

internação, será considerada a partir da data da alta do paciente. 

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 anestésicos e quaisquer outros comprovantes 

necessários ao processo, ressalvados o código 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 

O documento de cobrança a que se refere o parágrafo primeiro 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 Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 
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PARÁGRAFO QUINTO 

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) dias 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 Federal da 1" Região, a ser 

entregue no SEPN Quadra 510, Bloco "C", Lote 08, 1° Subsolo, DIVAF/SECBE • Edifício 

Cabo Frio- Brasília/DF, e, em nome da Justiça Federal, para os servidores da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue no SAS - Quadra 04, Bloco "D", lote 07, 

Sobreloja· Edifício Sede 11- Brasília/O F. 

( CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GLOSA 

Ao CREDENCIANTE é reservado o direito, mediante análise técnica e 

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

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

deduzidas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança da 

despesa real izada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CREDENCIANTE poderá exigir a apresentação de documentos 

complementares à realização das análises. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará ao CREDENCIADO relatório 

consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Ao 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 atendimento; 

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

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

7- fundamentação para a revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

conta de dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.1 02 - Programa de 

C Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho 2011 NE000029 em 21/01 /2011 , no valor 

estimativo de R$ 4.553.720,00 (Quatro milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, 

setecentos e vinte reais) , para fazer face às despesas no presente exercício. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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Os recursos para cobertura das despesas com o presente instru CRef:!I§J 

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 • 1a Região. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

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

art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, o CREDENCIANTE 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 

Em caso de reincidência, fica reservado ao CREDENCIANTE o direito de 

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 anterior, caberá ao CREDENCIADO o direito de recorrer 

administrativamente, dentro do prazo estabelecido no art 109, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

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 de 
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"' L / O número da nota de empenho, bem como a indicação dos recurso .A:lara ·tll 
'-~ 111 R ~.: 

atender as despesas do presente instrumento durante os exercícios subseqüentes serao 

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 

8.666/93, 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. 

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:"f102 ~duas) vias de igual teor. 

Brasília, o2'3 de ~\o~ de 2011. 

FELIPE DOS S 

PELO CREDENCIADO: 

MARIA AUXILIADORA FÉLIX FERREIRA 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 030/2011 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

OFTALMOLOGIA 

REGIME DE ATENDIMENTO: 

- AMBULATORIAL e CIRÚRGICO 
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ANEXO 11 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 030/2011 

CORPO CLÍNICO CREDENCIADO 

'! 
NOM E REGISTRO CPF ESPECIALIDADE 

MARCOS DE CASTRO CRM DF 5879 461 .562.401-87 OTALMOLOGIA 

MARIA AUXILIADORA FELIX FERREIRA CRM DF4579 183.018.861-53 OFTALMOLOGIA 

ANNA REGIA MOREIRA CRM DF7707 516.420.931-49 OFTALMOLOGIA 

FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA CRM DF2849 095.079.651-49 OFTALMOLOGIA 

LUIZ CLAUDIO KNUST CRM DF 8708 003.641.997-41 OFTALMOLOGiA 

CLENIO CRISTIANO DE CASTRO 

FONSECA 
CRM DF 51 14 239.241.281-20 OFTALMOLOGIA 

-;:;:J ~- ) -- ti1j ,_.;--
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