
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 046/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E SOS SERVIÇOS MÉDICOS 
CARDIOLÓGICOS S/C L TOA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
REGIÃO, com registro no CGC/MF N. 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos Tribunais 
Superiores, Bloco "A", Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral em 
Exercício, CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, CPF N. 480.325.571-72 e 
Cl N. 1.015.832-SSP/DF, residente. e· domiciliado nesta Capital, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, doravante designado simplesmente 
CREDENCIANTE, e SOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS S/C L TOA, inscrito 
no CNPJ sob o N. 37.113.917/0001-02, situado no SHLS 716, Conj. C, Hospital Santa 
Lúcia, Brasflia-DF, neste ato representado pel9 Diretor-Presidente Dr. VAGNER 
NOGUEIRA DE AMORIM, dorávantê design~~,Ç simplesmente CREDENCIADO, 
celebram o presente :TERMO DE CREDENCIAMEN<rq :N. 04612008 para prestação de 
serviços médicos, c.om ba!ie: no constante dos autos do F.l,rocesso Administrativo n. 
0711/93 - TRF-1a Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25, caput e Regulamento
Geral do PRO-SOCIAL, aprovado pela Resolução N.670-006 de 04/00/2003. mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

... 

O pr~~~'~te . . pe1'o CREDENCIADO, de 
serviços médicos hâ especialidade de CAH[liOLOGJJ:>.;~· compreen.dendo: 

- Atendimento de Emergência. 
.· ·. 

- Serviços Auxiliares ao Dí~gnósjico. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DÀ FI~,ÚDADE 

A finalidade deste Termo de Credenciamento é oferecer ao servidor do TRF/1" 
Região e das Seções Judiciárias, bem como seus dependentes. de serviços assistenciais 
imprescindíveis à preservação da saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços, objeto deste Credenciamento, constituir-se-á, 
exclusivamente, por aquela inscrita como tal nos registros do Programa de Assistência 
aos Servidores do Tribunal Regional Federal - 18 Região- PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

O CREDENCIADO obriga-se a: 

4.1 -Prestar, em suas instalações e dependências, por seu quadro técnico-profissional, 
assistência médica aos beneficiários do PRO-SOCIAL. 
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4.2 - Prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL, tratamento idêntico ao dispen~o ~~ , 
particulares. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento im~tli a 
presente Termo e à aplicação das penalidades previstas em sua Cláusula Décimà O~.., 
4.3 - Dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-pro~~~~~~ 
declarados na proposta de prestação de serviços . 

... 
4.4 - Informar quaisquer alterações t1a relação dos :s·erviços objeto deste credenciamento. 
A inclusáo de novos procedimentos e profissionais não contratados dependerá de 
autorização prévia pelo CREDENCIA_N.T:E. 

4.5 - Responsabilizar-;~ ,por todos:::,&; ·'encargos::;tt)b.utários, sQ.ciais e previdenciários 
incidentes sobre os va·lor,és d'Qs.serviços prestadÇs/~ª-it:Jprovà~do ~adiante apresentação 
de documentos, eventual isenç~o tritiútária de que sejã benefiCiário. : . . 
PARÁGRAFO PRIMEIRO ' 

Fica vedac!a a subc9,htrat~ç~.O; ces~~o oti transferênoiâ, total ou parcial, do 
objeto deste Termo d~ Cre-dt;:rí~i~mentôi\l'·'''';~;: . ·.,. · ... :: ·· 

· · :.;. · ·~::~: :·. :.l · -·~:~r;:f: 
CLÁUSULA QUiNTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CRED.ENCIANTE -. .~ 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1 - Divulgar junto'.aos·· .beneficiários do PRO-SOCIAL, a r4:1lação dos médicos e dos 
serviços especializados objetô deste credenciamento. 

5.2 - Fiscalizar os serviços através de 'pr,ofissionai''Í).erito de seu quadro, expressamente 
apresentado à administração do CredenCiado, corfi~nicando previamente as perícias e 
fiscalizações. 

5.3 - Inspecionar o estabelecimento do Credenciado, no tocante à estrutura de serviços, 
aos recursos materiais e humanos e à qualidade do atendimento. 

5.4 - Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

5.5 - Efetuar, dos pagamentos devidos ao CREDENCIADO, os descontos e 
recolhimentos previstos em lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

O BENEFICIÁRIO obriga-se a: 

6.1 - Sujeitar-se às disposições contidas em normas e regulamentos gerais da Secretaria 
de Programas e Benefícios Sociais - PRO-SOCIAL, bem como às normas internas e 
disciplinares da Instituição prestadora de serviços. 

6.2 - Obedecer aos procedimentos e rotinas previstas para o início e conclusão de todos 
os serviços, bem como seguir rigorosamente o cronograma de manutenção para todos os 
tratamentos, durante o período de garantia dos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ATENDIMENTO 

7.1 - Nos casos de tratamentos eletivos abrangendo internações, procedimentos 
cirúrgicos, tratamentos seriados e quaisquer procedimentos que, isoladamente ou em 
conjunto, estejam acima de R$ 350,00 (trezentos e cinqOenta reais) o atendimento aos 
beneficiários será feito mediante autorização prévia do Programa. 
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7,2 - Os serviços somente serão prestados aos usuários do PRO-SOCIAL, mt'iaftte ~ '' 
Guia de Atendimento, emitida pelo próprio Hospital e apresentação da Ca~eir~ !Jt"'i 
Beneficiário do Programa expedida pelo PRO-SOCIAL. ·-~- ~ ,.~ ; _., 
CLAUSULA OITAVA - DAS EQUIPES MÉDICAS NÃO VINCULADAS AO 
CREDENCIADO 

O atendimento aos beneficic;irios em r~g'ime hospitalar poderá ser feito por 
médico e respectiva equipe cirúrgica vinculados ao CREDENCIANTE, desde que 
obedecido seu Regulamento Interno, e feito o cadastramento que comprove o exerclcio 
regular da profissão. Q CREDENCLÀDO também permitirá ao médico e à respectiva 
equipe cirúrgica, nas :con.diç~es previstas acima·, ,:6/ direito à utilização de seu centro 
cirúrgico, para intervei\ções cirúrgicas e partos. A ré'féT:ída utilizaç?ô. deverá estar sujeita à 
prévia programação, ressalvados os casos de urgências. que·'serão atendidos a qualquer 
hora. .:. 

.•, 

CLAUSULA NONA ::- DO:P,I~~eÇ.o .. ,.... . 
\ :>: r:1 · ~:::;~:;:~::::~:::::. :. ;1. • ~ • · ... :· •• • 

O preço dós serviços ora' c:r:.éele~ciados .será pago·:t endo como referência os 
valores constantes das tabelas do TRf.::;1 il i Região, ·'relacionadas a·baixo, acompanhadas 
das respectivas instruções, parte integra·nte deste termo de credenciamento e em 
conformidade com o objeto contratado. : .. .. ,. .. ·:-:( ' ·:· 

/HONORÁRIOS MÉDICOS: 'TRF-LPM': Lista d~ Procedimerllol 'Médicos do TRF - 1• 
Região. 

DESPESAS HOSPITALARES: Tabela de Taxas e Qi~rias do TRF Tipo "C" {TRF - TTD). 

MEDICAMENTOS: Valores constantes no Guia Farmacêutico Brasindice. 

TRATAMENTO SERIADO: TRF-LTS: Lista de Tratamentos Seriados do TRF- 1" Região. 

!l/IATERIAL: Tabela SIMPRO com margem de comercialização escalonada. 
,./ 

/ Os OPME {órteses, próteses e materiais especiais) serão pagos mediante 
apresentação de nota fiscal, com ident1ficação do paciente, e cópia da cotação 
autorizada aplicando-se, da mesma forma, a margem de comercialização escalonada, 
conforme se segue: 

Materiais até R$ 1 000,00- 34% 
Materiais até R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00-26% 
Materiais até R$ 5.000,01 a R$10.000,00- 24% 
Materia is acima de R$ 10.000,00- 16% 

As tabelas poderão ser consultadas pelo site: www.trf1 .gov.br/setorias/prosocial 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO REAJUSTE 

O preço dos serviços poderà ser renegociado entre o TRF-1" Região e os 
representantes da categoria, obedecendo, em casos de eventual majoração, a 
periodicidade minima de 01(um) ano e observando como limite máximo de variação o 
lndice Geral de Preços/Disponibilidade Interna, calculado e divulgado pela Fundação 
Getulio Vargas no periodo correspondente. 
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, -. I? ' 
PARÁGRAFO ÚNICO f~ 

Caso os preços dos serviços venham a ser .. no todo ou em parte, conir~~-:' 
pelo Estado, o reajustamento dos mesmos, observará a periodicidade e os fndices p'ol"~~,, ~'~" 
divulgados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

A cobrança dos ,sewiços prestados será .feita, pelo CREDENCIADO, de 
15(quinze) em 15(quinze) dias, atravéS.'cJl3: doc(;jm.~nto de cobrança, acompanhado dos 
comprovantes de prestação de sel"l(iÇ~.s''e· élemais '~n.exos, devíélamente assinados pelos 
beneficiários ou seus responsãveis. bem como peilç);'.Ç_REDENCIAOO. não sendo aceitas 
Guias de Atendimento com pri!zo superior a 180(cento e oitenta); contados da data de 
atendimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO .,:· 
.. ,..;. 

A contagem do praio a··gué::ge refere. esta· Cláusula~· nos casos de internação, 
será considerada a partir da data (ia alta do paciente.,.1. 

·~ -:·:~ 

PARÁGRAFO SE"G.UNDO •.·· 
~: .: .. 

O docurrit nto de cobranÇa a· <i'u~ se re.fire o Capuf",destá- cláusula deverá vir 
acompanhado, ainda', dé' cópia ._.dos seguintes documentos: Certidão Negativa de Débito 
junto ao INSS, Certificado de Regularização de Situação com o FGTS, Certidão quanto à 
Divida Ativa da União junto à Proçuradoria da Fazerda Nacional e Certidão de Quitação 
de Tributos e Contribuições Federais adminjstrados !?~la Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O Setor de Protocolo do CREDENCIANTE não está autorizado ao recebimento 
da documentação de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo 
anterior. 

PARÁGRAFO QUARTO 

Consideram-se como demais anexos citados no caput desta Cláusula, 
documentos do prontuário, solicitações de exames, relatórios de despesas hospitalares e 
medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros comprovantes necessários ao 
processo, ressalvados o código de ética médica. o sigilo ao acesso dos documentos 
médicos, bem como o respeito à 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, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, 
até que o CREDENCIADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
acarretando, neste caso, quaisquer ônus por parte do CREDENCIANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GLOSA ' J 
' Q , ........ 
~~· 10 

Reserva-se ao CREDENCIANTE, mediante análise técnica e financeir~ ,• 
direito de glosar, total ou parcialmente os procedimentos apresentados em desacorciQ ·•· " ' 
com as disposições contidas no presente instrumento. Ocorrendo glosas, estas serã'o 
deduz.idas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança da 
despesa realizada. 

.. 
PAR.ÁGRAFO PRIMEIRO .. : 

_.· •• j:.::·· :•:·.:. 

As discussões e questiqh~~é·ntos :;J'iâo feitos 'com base nos acordos 
pactuados e à luz do prontuário médico no caso de,Jnternações, por médico e equipe de 
auditores devidamente autorizados pelo CREDENCfANTE. 

PAR.ÁGRAFO SEGUNDO 
,•!-

O CREdENC I.A:Nt'~(:~~íiJ~tá 
complementares à realização das ·arià:lis~s. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

exigir ·· a 

,, •' 
·:· 

apresé~ taçao 
. '· 

de documentos 

O CREIJENCIANTE deverá encamihhar ao ÇRED.ENCIADO relatório 
consubstanciado cot,).ténd_o as .iustifitativâs das glosM'i , i'' 

··. 
PARÁGRAFO QUARTO 

Reserva-se ao CREDE~CtAPO o direito .de recorrer das glosas no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento das mesmas, devendo o 
recurso ser por escrito e conter os seguintes dados: 

1- Número do processo, 
2- Nome do beneficiário e matrícula, 
3- Data de atendimento, 
4- Discriminação do(s) item(s) glosado(s), 
5- Valor do(s) item (s) glosado (s) e 
6- Fundamentação para a revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com este Termo, para o exercício do ano 2008 correrão à conta 
de dotações consignadas para a Unidade Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 
02301056920040001 -Elemento de Despesa 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi emitida a Nota de Empenho de n. 2008NE000018 em 16/01/08, no valor 
estimativo inicial de R$ 283.830,00 (Duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta 
reais), para cobrir despesas deste Programa de Trabalho, durante o exercício de 2008. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As despesas previstas para o próximo exercício correrão à conta de dotação 
específica consignada no Orçamento Geral da União. 
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,~ 
.,j 11/ ... 
J.i / t , 

PARAGRAFO TERCEIRO (~~'* .............. I 

/ I 
Havendo insuficiência orçamentária para a liquidação da despesa pocfer~t\r.sef'lf'' 

utilizados recursos próprios do Programa de Assistência aos Servidores do TRF - Pro -
Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Face ao disposto no Art. 87. Inciso I da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcia l do presente Instrumento, o CREDENCIANl:E. poderá aplicar ao CREDENCIADO, 
garantida a defesa prévia no prazo deJJ$.;: (c.inco} di.il$:.úteis, a pei)alidade de Advertência, 
através de portaria expedida''. pela · Diretoria G~fo<."li''ª~ Se~retát:ia do TRF/1" Região, 
devidamente publicada no {i).O:U. .. ··:;:::::: · .. ··: 

:: ' 

PARÁGRAFO PRIMEIRO ... 
·:· 

Em caso .. de r~ihd~~D.cia; ::fica reservado ao CREDENCIANTE o direito de 
rescindir, unilateralment~ •. ·· o'ipre'serlt~\T~rmo; independeiltemente, de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. · .::,.,.:, 

·: ..• 

PARÁGRAFO SEGUNDO .. · •' 

Da apllc~Ç~o .,da :RenalidaQe ~:;e.vista ·nc:> .. .Gifput dest~: :~láusula e da rescisão 
unilateral constante no pan~grafo anterior, caberá ao CREDENCIADO direito de recorrer 
administrativamente, dentr<)do prazo estabelecido no Art. 109, Inciso I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA'RESPONSABILI.DADE CIVIL 
' ·.·. · :···· ' :.;. ;. 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 
regula-se pelo disposto nos artigos 927 a 943 do CAPÍTULO I e 944 a 954 do CAPITULO 
11 do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIGÊNCIA 

Com base nas disposições contidas no Art. 57, Inciso 11 da Lei 8.666/93, o 
presente Instrumento vigorará por 60 meses, a contar de 01/05/2008. 

O prazo de vigência do presente credenciamento em exercícios subseqüentes 
ficará condicionado 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 credenciamento durante os exercícios subseqüentes 
será publicados no D.O.U. na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa de 
cada ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61, parágrafo único da Lei n. 8.666/93, 
este Instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO CORPO CLINICO 

O corpo clínico do CREDENCIADO é composto pelos profissionais: 
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Nome Registro 

1- EDUARDO JOSÉ ALVES NOGUEIRA 
2- LÁZARO FERNANDES DE MIRANDA 
3- LIGIA MARIA DE MELO 
4- MAURICIO BEZE 
5- RENAULT MATTOS R.JUNIOR 
6- VAGNER NOGUEIRA DE AMORIM 
7- VICENTE LOBO FURTADO 
8- VITORINO JOSÉ CENCE LOPES 

Prestadores- Realização de Exames ,,, 

1- ESTENDESLAU CRUZ DE SOUZA 
2- JOSÉ CARLOS BETONI . 
3- LfRIO CÉSAR MANETA · v 

4- LUIS FERNANDO p O' ANDMPA . 
5 MAURICIO MILANI . . .... ,.,.,.,.,:,.··:·::<':{· - · · ·· :··rr:··=-~:-·.:=.::-i:.·-: 

CRM-DF 9736 
CRM-OF 3099 
CRM-DF 1299 
CRM-DF 5691 
CRM-DF 8985 
CRM-DF 5458 
C RM-DF 32§)9 

·:· CRM-OF 7449 

CRM-DF99à2 
CRM-OF 82'19 
CRM-OF 7834' 
CRM-DF 12572 
C'RM-[)F j4327 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ~ESCISÃO . . 

':· 

..0~~ 
;. • 'J_/).;\ 

Especialidade .~:..-1::-' , ', 
I \..X'V ~ I 

CARDIOLOGIA 1 '\ ~..,_...- .,.,/ 

CARDIOLOGIA 4v V ~.J} 
CARDIOLOGIA ''-~~---

CARDIOLOGIA 
CARDIOLOGIA 
CARDIOLOGIA 
CARDIOLOGIA 
CARDIOLOGIA 

ECOCARDIOGRAFIA 
ECOCARDIOGRAFIA 

.,JõCOCARDIOGRAFIA 
.·: ECOCARDIOGRAFIA 

· .. ·'ERGOMETRIA . " 

O preSI!l.flte termo poderá-ser rescindido, por acordo entre ·as partes, mediante 
aviso prévio de 30:(tr:inta) dias do término pretendidci'pela parte interessada. 

' ~ ' ;~ 

CLAÚSULA VIGÉSiMA - obs ~~RMU.LÁRIOS . .. .,/:: 

Os formulários "Guia de Atendimento - GA" estão disponiveis no site 
www.trf1.qov.br/setoriais/prosociallguiaseformularios. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- 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, as 
partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

Brasllia-DF, I g de abril de 2008 


