
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL'FEDERA.L DA PRIMEIRA REGI.ÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO ;019/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMEDIO. DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E OLIVEIRA & MARQUES L TOA . 

. A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CNPJ 03.658.5'07/0001-25 e sed.e na Praça dos 

Tribunais Superiores, Bloco :'f!..", Brásili;~DF, ''·· neste ato representado poJ seu 

Diretor-Geral, ROBERTO ~LIAS: t:AVALqA~JE, insc.rito no CPF sob o n. 187.214.781-. ~ .. . ... 

04 e RG 542203 SSP-GO, no usq <;le sua$ at(il:luiÇ.Çieê leyais e regulamentares, doravant.e 

designado simplesmente CRED~~CIÂNTÊ, ·• e ·de/q,~J~? lad.o OliVEIRA & MARQUES. 

L tOA. inscrito no CNPJ sob 0 n. 11 :092.950/0001 -oh':''~iruaáo no ST SHIS, Ql 07, Bloco 

F, Sala, Lago Sul, CEP 71615-660, Brasília-ÓF, '· telefones 3213-4800, e-mail: 

baby.ped@hotmail.com, nestS,;~~tp,<(epresentado P.ela Res'ponsável Técnica Ora. ELBA 
..,.,j ,');'. '• -. 

TÂNIA RAMOS DE ouvgJAA,_,c#.f::~7à:~~8: 121 ~53, dor:á:van~e designado simplesmente 
:':. . :::-;~.· . ·-:·::_:.:::"1:::;~:. . ., .:·;:;: .. ·.· ~/ 

CREDENCIADO, CElle_bram. o pr~*(:lt:\te· T~~.MQ ~~!;9,!}:iDENCIAI\'I,ENT(? para prestação-

de serviÇos méi:iiccis, :com 5ase .,rfo ;6:b'n~~à.fit'e oos·)aU!os do Prqçesso Administrativo 

4.372/2013, Lei sJ?~~193i•·:~sp:;~~Jmerlli art; :~$.;:)ap~te R~gul.a~ento-Geral do PRO

SOCIAL, aprovado 'he!~·., R~solqção N .S7Õ~006 d~ 04tO!S/200:( ;mediante as seguintes 
cláusulas e con.dições: ·•:.. ·:•,.-... _;.. .... . ·•· · " .,,. ... . 

_.; . 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO' < 

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

serviços de_àssistênciaà saúde, constantes do anexo I deste instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

b acréscimo o.u supressão .de serviços do. presente termo de 

credenciamento pelo CREDENCIADO deverá ser informado ao GREDENCIANTE 

mediante. gocumento escrito que será juntado aos autos respe.ctivos e estará sujeito à sua 

prévia aprovação, devendo as alterações ser feitas por simples notificação nos autos, 

dispensando·sé a elaboração de termo aditivo. 



PODER JUDICIÁRIO' 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA SE<3UNDA- DA FINALIDADE 

A finalidade deste termo de credenciamento é oferecer aos magistrados e 

servidores do TRF/1a Região, Seções · e Sub'seções Judiciárias, bem como aos seus 

dependentes, serviços assíste.nciais impr~scindíveis à pr~seNação de sua saúde. 
' . 

·:· 

CLÁUSULA TERCEIRÂ·- D4~c_~lENTELA 
;::··· 

.. 
A cil,entela. dos:,,< serviços otíjeto d~~fe· instrumento constituir-se-á, 

exclusivamente; por aquela<J~~Sf.i!a ... no Programa de ·~.si&t$ncia aos Magistrados e 
., -·.· -.~...... '·' ' ,.,. 

Servidores do Tribur'i?l Reglonl,~f.:~~éf:"!l};;;1a,R~2).~o- PRO-SOCIAL.· 
: :;. ::;:..:;::. · ·:t):\/(;: ·:: .;::x?:t·:· ·. 

CLÁUSULA QUARTA ~ DAS Qf~~S~~~~$'~_Q~~~q~NC:IADÓ . 

O .(;REDENCIAOO obriga~·se .à': ·. 
,.,_._, 

4.1 - prestar, em. suas .instalações ··e .dep~npê.nctas,.·· pÔr seu quadro técnico-profissional, 

assistência aos. beneficiários do PRO-SOCIAL; 

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

particulares. QI.Jalquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento imediato do 

presente termo e à aplicação das penalidades prévislas na Cláusula Décima Segunda; 

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 dispon ívels· 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 autorizaçãq do 

CREDENCIANTE; 

4.7- acompanhar· o perito/audilor do CREDENCIANTE em suas fiscalizações e perícias; 

4,8 - responsabilizar-se por todos os encargos trlbuiários, sociais e previdenciários 

incidentes sOI:lr.e os valores dos serviços. prestados, comprovando, medi.ante 

apresentação de documentos! eventual isenção tributária de que seja beneficiário. dZ 
2 



/-4o-so 
PODER JUDICIÁRIO //·~ C).. 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO {8 J~ 1 'J::. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Fi.ca vedada a cessão ou transferência, total ou pareial·d~~~~~~o/ 
deste lllS.trumento. '<8:_, ___ _ 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se'~;· 
···::·:·:;:··:·. 

·. ···-:;:::::. ;;:-

5.1 -efetuar os descontos e .rJcoltlímentÓ~<;~evjstost&ib:tei; · 
5.2 - fis.calizar os ser:vlç,~s:;~~~denciados po~- i~~~i~~Jo qe perito/auditor prévia e 

;;. .. :· ·. ;,, :::{:' ·: 

expressamente auto.rizadcr p·or ele mesmo; .... . .• -~. 

5.3 - responsabilizçr.se::'p;l~::::~à_gamento ·Cias despesas ~a.ut$'t.izàdas, em conformidade 
.... ·. ..: ·:::::::::::::· ) .. ::·;;; .. ;· \ ·:·: ' 

com as tabelas indic?.das .oa clá.Q$.ula .ref~r,~~~':~o.preç.o;< :=· · 
·: ·..-.;-!· ·:•:•::!•': •• -·· ••• ····:::-::··:-:-::;; ,-.:-· .-:·- :: 

5:4- zelar pelo fiel ~Jmprimentii:~as;éi~~-s~J:~s''.;lé~~:;!~à~o . 
. . .. \ . ·::::: .:;·:;,·::;;:,;;·:;;:' . ;,t:t ·:~ 

CLÁUSUL.A SEXT .. ;,:,:.po ATENOIM~NTQ,,. · , ;,.,'''' '' 
•:-:-. 

' •,• 

6.1 - A autorização pf.~yia .t'lQ ··. CREO_!;NÇIANTE .é necessária somente para os 

procedimentos cirúrgicos .(qJ~ ,.~~v~m· '''contêir'. la~do iustíficando a necessidade). 

internações eletivas, tratamentos ~·~ra. âf~·cçoe;··· d~ pele e tratamentos seriados (ex: 

psicologia, fonoaudiologia,. fisioterapia e outros). 

6.2 - Os serviços serão prestados aos beneficiários do PRO-SQCfAL. 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 - Quaisquer alterações relativas aos procedimentos de autorizayão serão efetuadas 

pelo CREDENCIANTE, nas próprias Guias de Consulta a se.rem impressas pelo 

CREDENCIADO; 

6.4 As. Guias de Consulta estão disponíveis no site 

https://intranet.trff.jus.br/Setoriai/Prosocial/planodesaude/Credguiaseformulai:ios.php: A 

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

primordiais na agilidade de seu cadastramento na Secão de Faturamento. 

6.5 - Nos cas·os de emergência, . o CREDENCIADO prestará assistência mediante a 

emissão, em suas instalações, da .guia de consulta. Somente nos casos em que o período 

de internação 1or superior a 72 (setenta e duas) horas, deverá o paciente ou responsável 

providenciar junto ao PRO-SOCIAL a respectiva autorização. R 
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PODER JUDICIÁRIO . 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO CORPO CLÍNICO DQ 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 suap~éyia autorlzo;ição e deverão ser procedid;is por 
(• .. 

simples notificação no proc4:lsso, .dispensalld?..:s~ a elaboração de termo aditivo. 

;:::.:.:. .. 

CLÁUSULA OITAVA :c: DO _P~:·ÇO '' .•]!i:;itj:: •· . '•• 

o pre~'o dos· se~içps se rã pago de acordcf~om::os v~lores constantes das 

tabelas abaixo relacl~riadas, ~ç-$~'panhadas aas respectiva.s í11stroçõ'es: 

. :, .. · ''!i.i::l=: ·.· ·:·?::, •. }:,:.:· . ·.,,·•:!:). ·. . 
HONORÁRIOS MJ:;DlCOS: TRF~LP.,M;'.)::~!?..· ~de" P.~9:~drmentos ~~dicos do TRF - 1a 
Região; :~::: ... · . .f ·- · .. \::f~~;;~~;;rt· ~:;::::~;:::·· \ . 
DESPESAS HOSPif~LA~ES: f <$eia q:tfl~íi~ e [)i~~~~$ do T:l~o,. !'<s:··~ 
MEDICAMENTOS: G~ià Farmacêutico BRA'sfNDICE e ,,·• .. 

MATERIAI.S: Tabela SIMPRO,· ~acionai. 0.$ OPM~s. ;rón~ses, próteses e materiais 

especiais) serão pagos medíant~ apreséntaçâ() •• 9e nota fiscal com identificação dO . ;.. .. 

paciente. e cópia da cotação feita por este Tdbun.al: 

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-1a Região. 

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 Umguage). As instruções para o faturam~nto ele.trônico estão disponíveis no site: 

www. trf1'.jus. br/setoriais/secbe/pros-social(portaltiss. 
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PODER JUDICIÁRIO 
l'RIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI.MEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO. PRIMEIRO 

O faturamento eletrônico não isenta o CREDENCIADO do envio dos 

:documentos originais de cobrança acompanh&do dos comprovantes de prestação de 

SerViÇOS e demais anexos, devidamente as.$iríados pelOS beneficiários OU SeUS 
.. 

responsáveis, bem como pelo .QREDENÇ"IADO, não sendo aceitas guias com prazo 
~ ., ' 

superior a ·1so (cento e oitenta)· dias/qor.:JJ~dôs (ja:d~ta d.e atendimento. 
. '·-:· - ........ ;._·:···::: ·.,,· 

·.·., 
PARÁGRAFO SEGUNQO :·· 

~:-
:: 

A contagem do''p~~~o a que' se refere o paiágrâ"fo·ariterior, nos casos de 
.:: . -~·: ..... :~;~:;;·- . . ·,• .. ,. 

internação, será cori~ideraoa a p~~ir·ll.à,'Qq:!a~qà ;1lta do pa:dente,. 
:::; . ':·\:~~:~::: ·- '·•:"'' .·.·.·.·.~ .. ~·:·_;::;.· :::. 

PARÁGRAFO TE8d.~'i'Ro ::: . ::.~L.. ..J., 
-:,:.: ····:;•, -::· -:; 

. :::: ·:.: 

Consid!'lram-s"e. como demáis anexos _citaqos::: no parágraf.o primeiro, 
~: ,. ·- ·.· ; '.•.·.· 

.documentos do prontuá~io·,,sO:lre.itações de. exar:ne.s;,rei?.,!órios qe despesas médico-odonto 

hospitalares, medicamento;: ; . ~oi~~i~~ afi'eS;tesiÇ~~ .. : :~ "quaisquer outros cemprovantes 

neces.sários. ao processo, ressalvados o cÓdigo"d~··ética médica, o sigilO ao. aceSSO dos 

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

por médico perito do OREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO 

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

acompanhado, ainda; de cópia pos seguintes documentos: Certidão Negativa de Débito 

jurito 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, Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE não receberá a documentação 

de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 
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PODER JÚOICIÁRIO 
' TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO SEXTO 

·o CREDENCIANTE efetuará D. pagamento dos serviços prestados em 20 

(vinte) dias úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no setor 

de pr.otocolo. Havendo erro no d~cumênt~-dé.cobratíçaou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, 9 p~gamento _ fiS%r.á sobrestado .até que o CREDENCIADO 

providencie as medidas Sâneadgr~s m~·cl=is~i;l~i~~.Jl~qacarretan(;j_o, neste caso, quaisquer 
••• ' '; ··-·. :!;_ ·,;;:··:;:·- •• · .• ·::::. • ... 

. ônus ao CREDENCIA~TE. · · . . . . ':/'(:::,, . .. ·.· ·. 

PARÁGRAFO SÉTI~~ ·:': "<''·:.";·::, ::, 

• ·'• • . ::.;= •• • .. ,-: •• · 
·:~; 

A noi? fiscal ·d~~~iá';:·s,er,~em;~!oa separapa~ente po~: centro de custo em 
:::· .. ::-::·:':{:::::· .. - ~·:r __ ; ... -. ... ) ~: -.- v 

nome do TRF ~ar~. ()~ ser.vido~~s .dQ._;•T:JiW:ii.n•l R~~WP,aJ fJderal da 1• Região, a ser 

entregue no SAS'Q~9dra 01 , ·Bibdd~~(y; .Edlfi.cio)\pé,j:(~' I; DIVAF/S'i~OBE- Brasília/DF., e, 
:..: :~.-;.• ··:'. . y.:·-· : .. ·.:-:· . ~;: ,-.. ·.:· 

em nome da Justl:~a.fed.erak ·P!Ir~ QS ·~,ervi~preS::::dâ · Seção;~JI,I,~iciária do Distrito 

Federal, a ser entre~~e· iío SAS::- Quadra 04, Bloco ''D", lote .07; S9breloja- Edifício Sede 
. ·y •. 

11 - Brasília/DF. .. • .•. 
:· .. ·. :·· •' .·>:· ·· 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA.GLÕSÁ 

Ao CREDENCIANTE é reservado o ·aireito, mediante análise técnica e 

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

com as disposições contidas nó presente instrumento. Ocorrendo glosas, estas serão 

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

despesa realizada e não poderão em hipótese alguma serem cobradas do beneficiário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CREDENCIANTE poderá exigir a apresentação de documentos 

complementares à realização ·das análises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará ao CREDENOIADO relatório 

consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

..... . 
-~,, \ . 

···~ 



P00ER JUDICIÁRIO 
TRI BUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

máXimo ge 90 (noventa} dias a contar da data do seu recebimento, devendo o recurso 

por escrito conter: '': 

1· número da nnta liscàrou outro dO:(.l!;J~ento d~ ,cobrarça; ., 
. -·- ···: -!::::. ... ::::~\'' 

:: ~~::r:od::::J:i:~~ ~-m~trícula; . ':: .. '!i:,,;i\,\ 
4- data :de atenqj~ento;··· .. ' '<.::: ., , ·: 

5- discriminação::cto(~Fítemt~):~.9Jo.sado(.s); · · '•" 
. ':: ·. :··::::~::::::(.-:: ' ., · .. - . .;:·::. 

6· valor do(s) itel)1 (s) gro~a,~.fJêF·;:=::: }::~?.~!''!''.:'::, '·· 
7. f1,1ndamenta~o .para ·a rev,!$~0';d.~:~l9,~~:. . ''''?( ' 

;1, :·. ·• ::; . . . - ··:·::<(l;)·:::: -~ :: 

CLÁUSULA DÉCII\'i~~~EGUNDÁ:'> DA DQJA,ÇÃO b,ijÇ'AMENTAR.!A 
.:::··· - ' ;.;. ,,, 

As ctes~esas' ·c~;~m:· este in:?t~urne.nto: ··r;h:,presente exercício, correrão à 
,. . .... . ···-·. ' ; _ ...• ;~:·· 

conta de dcitaçõ.es consignadas . géira _ aJ:iNdade . Ç![~file'ntária 12.102- Programa de 

Trabalho 02301056920040001 - Ele~ento>de .'D~spesa 33.90.39- Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho de n° 2013NE000088 em 04/02/2013, no 
valor iniciá! de R$ 233.959;00 (duzentos e ttint~ .e três mil, novecentos e cinqüenta e nove 

reais). 

PARÁGRAFO :;>EGUNDO 

Os recursos pa_ra cobertura das despesas com o presen~e instrumento 

previstas para os próximos exercícios correrão à conta de dotações específicas 

.consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
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~~~ & % 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÀO \\:1.~ ;··~ 

Havendo lnsufi,ciência de recursos orçamentários para paga~~a RWJ.~ 
despesa, poderão ser utilizados re-cursos próprios do Programa de Assistên~õs 
Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal - 1a Região. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA.~ DAS PENALIDADES .· . .. 

Pela inex~cução·. tç.tal o·~,L .Réii~c:!al, do .. pres~nte ínstrumento e na forma do 

art. 87, inciso I da Lei a·.S66/~3 , _.l?:: QREDE-NCIIA~T·:~ .~~~.~rá apticar ao CREDENCIADO a 

penalidade de advertência,. garantida a defesa prévi~:::~b. prazo d'e P5 (cinco) dias úteis, 

con1ados do rece6imento · ·-do. ·ofício comunicandb:;::. a instau-ração do processo 
:: .: 

administrativo. ~:' 

..··.: 

PARÁGRAFO PRj M ~~!RO 
', ::_.::i./ .. ::. 

.·-·:: .. -.:-. .:·.··::_,·.:::·.!:':i:._!::_:._:::::::::.-

·::::. 

Em ~~~P de rei~:~ho~ncia, .. fú:;a;:;resàrvad:~. ao CRED5NCIANTE o direito de 
':,· •. r •'• ·: .•.•,·, • +' 

rescindir unilateralme:ote· o prÇ!sente instrumento, indepencrente · de notificação ou 

In te rpe lação j ud-i c i a~ ou extr-aj u di ~i (li: 

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. 1 09-; inciso I da Lei 8 .666/93. 

CLÁUSULA OÉCtMA QUARTA ~ 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, ai:nda, à existência em 

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

O núme-ro da nota de empenho! bem como a indicação dos recursos para 

atender as despesas do presente instrumento durante os ex.erdcios subseqüentes serão 

publicados no D.O.U. na forma de extrato ~ tão 109'0 seja empenhada a despesa de cada 

ano .. 

,,~· ·' ·~~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO 

Em .conformídade 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 '::::··~A RESCISÃO 
./ ' ,•'• ._;.;;·:·N·:•:;;-:•:/• •,; 

:;·· :; :::::::· ~~:.:; :·:.:·:. ~~::!~}~f}:~.:~f}}::;~~~~~:. . . 
O presel'lte termç~p-odera _ser- r~$~~_it;jq, ____ p,or acordo entre as partes, 

:; ••. :• .;;;.;: .-::r.:-:-: -;,:-:.;-. 

mediante aviso prévk{ cte. ao:;,(iripta) dias .do términõ pi.et~.~~:~ó ~ela ~arte interessa~a . _:;· -·- _;- ~:: ·-?~F . ;:.: ·,· 
~:- -··. '( .-:; 

CLAÚSULÁ DÉCIM~'Sê.f!M~:#jq~f,ORO< __ ,,,,, .-.'' 

\ -'~- 'T;:::!;jJ,·i;!~·~-7:;'::::;::::::!'j!::·,.:;~" · . _ ::<''' , ,, 
FiCa ·:.el~ito;•çopi"f~:9W._!llçi~:~de.(i;t.~~~,étY.~t!:foUtro., .o Fora Feperal no Distrito 

.-:-. .- • :> :-:-::: -· \;-.: ..... ;;:; .. ···-~~---~·· .. ··.·~· .---~~' ' ' . 

Federal para dl.rimit;i~!J~isqtief'q~.e~tõé.~'''ôti.\'iiid~)'i~.~i~ instr.umentó . . i 
<;.•-:·.;'::;;: ~. . •::::> . :.; ,.r.::.t· :\.r-Y. ·::.. :::; ~<..:~.~ . ..,, .• ' '< 

E PQM~st~rem : .g~~~éQrqe ;". agrn ···~~ condiçoe.~- estabelecidas neste 
. . 1,,'·' .-:;.. 1·/ (:,. • ' ·;.·;:;.-_;. 

instrumento, às párte'S:assinam :o. presente em 02 (duas) vias <Je igual teor. 

Brasília, ' ~:J :::~i;·:~·~ :-~e~~f~':·· ... ~ ,;·'·' 

..... ··. ··~·:::·::;:·:: 

PELO CREDENCIANTE (\,..tJ [Q__ LlJ_ 
ROBERTO ELIAS CAVALCANTE 

PELO CREDENCIADO: 

__.,. ,r: ,. _ (\<, 
L ( fl<>· I ;.,.~ · ,, N>----""' v-"-'· t...'--"-

ELBA TÂNIA RAMOS DE OLIVEIRA 



,PODER JUDICIÁRIO· 
TA BUNAL AIC:Gi,ONA!l PEDIEAAL DA P,AIME~RA REGIÃO 

~EOIATFUA 

REG.IME DE .A TEND.IMENTO· 

-· AMIBULATORIA 

- EM AGIÊNCIA 

C1IRÚRGICO 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

ANEXO 11 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 019/2013 

. .: 009.531 .884-42 CRM,DP 19.261 PEDIATRIA 
DE A. NUTELS :~· 

616.004.232-72 CRM-DF 13.369 PEDIATRIA 

297.658.201 -78 CRM-DF 7.304 PEDIATRIA 

378.338.121-53 . CRP-DF 1 PEDIATRIA 
OLIVEIRA '.O:• 

=·· ... : 

FABIOLALAM 
074.010.427-62 CRM-bF 15.8"71 PEDIATRIA 

RAUTHA 

A 
948.000.571 -91 CRM·DF 16.291 PEDIATRIA 

LUCIANA SILVA 

MACHADO 
002.190.731-55 CRM-DF 16.676 PEDIATRIA 

LUDMILA NAVA 

MONTEIRO DA SILVA 
972.071.443-34 CRM-DF 16.007 PEDIATRIA 

MOURA SANTOS 01 

NERY 
CRM-DF 1 . 769 PEDIATRIA 

I FARIAS CRM-DF 16.703 PEDIATRIA 

• R 
~ r f 

ll 


