
JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1̂  Região

CONVÉNIO 0005/2018, CELEBRADO ENTRE O
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
E A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,
OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA
A EXECUÇÃO E APRIMÒRAMENTO DOS
RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E
COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA
DO SAÚDE CAIXA.

Aos dias i Q do mês detnot/e^Lnde dois mil e dezoito, o TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1a REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/000'l-25, com sede no
SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante
denominado TRF 1a REGIÃO, neste ato representado por sua diretòra-geral, substituta,
da Secretaria, em exercício, KÁTIA REGINA RIBEIRO DE SANTA ANA, brasileira, CPF
n. 224.403.801-72, RG n. 572.890 - SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital,
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- CEF, inscrita no CNPJ/MF 00.360.305/0001-04,
sediada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, Brasília/DF, doravante denominada
CAIXA, neste ato representada por seu Diretor Executivo, RONEY DE OLIVEIRA
GRANEMANN, brasileiro, CPF n. 358.554.289-15, RG n. 807.457 SSP/SC, residente e
domiciliado nesta Capital, considerando que: :

O compartilhamento da rede de credenciados de serviços de assistência e
atendimento médico, em regime ambulatorial e hospitalar, hospitalar com
obstetrícia e odontológica, em âmbito nacional, mediante rede de atendimento
básica e de alta referência; i

O intercâmbio de informações pertinentes aos interesses! ajustados entre os
partícipes; J

i
A assistência na implementação de programas e projetos voltados à assistência
médico-hospitalar e social dos respectivos beneficiários; '

\
A disponibilização de informações sobre procedimentos administrativos, bem
como o desenvolvimento de esforços nas áreas médica e assistencial de
interesse comum;

O compartilhamento de análises e pareceres técnicos em casos de avaliação de
procedimentos, valores e negociações;

O fortalecimento da autogestão, com ações que incentivem a promoção de
saúde, a prevenção de doenças e aprimorem os planos de saúde oferecidos
pelas filiadas; i

A realização de estudos, pesquisas e outras atividades! para melhoria dos
serviços de saúde dos partícipes; ,

ACORDAM para celebrar o presente convénio, sujeitando-se os! partícipes, no que
couber, ao PAe n. 0017865-97.2018.4.01.8000 - TRF e aos dispositivos da Lei n.
8.666/1993; da Lei n. 9.656/1998; da Lei n. 13.303/2016; do Regulamento de Licitações
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e Contratos da CAIXA; das normas regulamentares do Pró-Social e Saúde Caixa; demais
disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente convénio a mútua cooperação para o aprimoramento dos
planos de saúde oferecidos aos titulares e dependentes do TRF 1a Região e aos
beneficiários da Caixa, bem como o compartilhamento da rede de credenciados da Caixa
aos beneficiários do TRF 1a Região.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CONVÉNIO DE
RECIPROCIDADE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Caixa permitirá a utilização, por parte dos beneficiários do
TRF 1a Região, de toda a sua rede credenciada em igualdade de condições com os
beneficiários do Saúde Caixa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada plano mantém sua independência administrativa,
funcional e financeira, ficando vedada qualquer ingerência de um plano na gestão do
outro, não se considerando como tal as medidas administrativas descritas no presente
convénio, necessárias para a verificação da correta execução do ajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRF 1a Região poderá propor o credenciamento de
profissionais e entidades de saúde à Caixa, sendo vedada sua interferência nas
negociações de valores, bem como composições de pacotes, diárias e demais regras
administrativas e técnica a serem acordadas com o proposto credenciado.

PARÁGRAFO QUARTO - Os atendimentos objeto deste convénio são os previstos no rol
de cobertura da Caixa, exclusivamente, sendo excluídos do presente convénio os
procedimentos realizados pela modalidade de reembolso.

PARÁGRAFO QUINTO - Todo procedimento realizado no Distrito Federal em que a
Caixa exigir autorização prévia será encaminhado para análise e autorização do TRF 1a

Região, que, por sua vez, avaliará a solicitação e providenciará o lançamento da
autorização no sistema da Caixa (SIAGS).

l. Nas demais Unidades da Federação, tal análise e autorização caberão às Regionais
da Caixa, conforme as regras do Saúde Caixa.

a) As negativas de autorização de procedimento serão encaminhadas ao TRF 1a

Região para adoção de medidas pertinentes para comunicação ao beneficiário
e/ou custeio próprio do procedimento pelo TRF 1a Região caso entenda
pertinente.

b) A Caixa avaliará as contestações de negativas parciais do TRF 1a Região
somente nos casos de procedimentos eletivos cirúrgicos, e desde que
autorizado o procedimento principal.

c) Os itens constantes nos procedimentos elencados na alínea "a", tais como:
material, medicamento, honorários médicos, inicialmente negados pela auditoria
médica da Caixa, poderão ser autorizados, mediante justificativa e devida
autorização do TRF 1a Região, desde que atendidas as regras da ANS, ANVISA
e demais legislações da saúde complementar, constantes no rol de
procedimentos da Caixa.

PARÁGRAFO SEXTO - Os partícipes compartilharão as normas e procedimentos que
regem os respectivos planos de saúde e, quando necessário, providenciarão o
treinamento de seus empregados/servidores, com a finalidade de capacitá-los à operação
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do sistema e das rotinas previstas, conforme as normas, regras, regulamentos e
procedimentos utilizados pela Caixa e por ela acordado com os seus prestadores.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Atendimentos de urgência e emergência, assim como todos os
outros procedimentos, obedecem às regras da Caixa, prevista no regulamento do Saúde
Caixa e contrato com os prestadores, inclusive com relação ao horário especial.

PARÁGRAFO OITAVO - O TRF 1a Região poderá ser demandado pela Caixa nas
situações descritas a seguir:

I. Elaborar, quando solicitado, parecer técnico nos processos em grau de recurso ou
em casos de divergências de opiniões entre o médico assistente e o médico auditor
da Caixa para os beneficiários do Saúde Caixa em que haja a necessidade de
instauração de junta médica e emissão de 3° (terceira) opinião, efetuando perícias
quando couber;

II. Nos casos de solicitação de emissão de parecer técnico (de 3° opinião) para sanar a
divergência de opiniões, o TRF 1a Região indicará o nome dojmédico responsável
para compor a junta médica em até 02 (dois) dias úteis da solicitação do Saúde
Caixa.

III. Após a concordância do médico assistente e do médico auditor da Caixa, o médico
indicado pelo TRF 1a Região providenciará o parecer técnico de 3a (terceira) opinião
em até 05 (cinco) dias úteis da formação da junta médica.

IV. Prestar assistência na implementação de programas e projetos voltados à
assistência médico-hospitalar e social dos respectjvos beneficiários,
disponibilizando, inclusive, servidores do quadro do TRF 1a Região para participarem
de grupos de trabalho e reuniões previamente agendadas pela Caixa.

V. Analisar e emitir pareceres técnicos em casos de avaliação de procedimentos,
valores e negociações, quando solicitados pela Caixa.

VI. Disponibilizar servidor do quadro do TRF 1a Região para auxiliar a Caixa na
realização de estudos e pesquisas para melhoria dos serviços de saúde dos
partícipes;

VII. Elaborar, quando solicitado, parecer técnico nos processos de inclusão, manutenção
ou exclusão dos beneficiários do Saúde Caixa no programa de medicamentos,
programa de atenção domiciliar, assistência geriátrica, cuidador, custeio de
procedimentos exclusivos pela modalidade reembolso, para ;os beneficiários do
Saúde Caixa em que haja a necessidade de instauração de junta médica e emissão
de 3a (terceira) opinião, efetuando perícias quando couber.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS DO TRF 1a

REGIÃO !

Constituem responsabilidades do TRF 1a Região:

I. Os beneficiários serão cadastrados pelo TRF 1a Região, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a inclusão, atualização, manutenção e exclusão dos dados dos
beneficiários no sistema da Caixa.

II. Todos os atendimentos prestados pela Rede de Credenciados da Caixa aos
beneficiários do TRF 1a Região que estejam ativos na base de dados da Caixa e/ou
portando o cartão de identificação vigente, serão de responsabilidade do TRF 1a

Região.
III. A utilização, por parte dos beneficiários do TRF 1a Região, da rede credenciada da

Caixa se dará mediante apresentação de carteira de identificarão vigente, emitida
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pelo TRF 1a Região, após aprovação do leiaute pela Caixa, e documento de
identidade oficial válido.

IV. Dar ciência à Caixa, formalmente, de qualquer anormalidade ou irregularidade que
verificar na execução dos serviços prestados pelos credenciados da Caixa,
subsidiando na manutenção de uma rede credenciada de qualidade.

V. Analisar as solicitações de exames e tratamentos dos beneficiários do TRF 1
Região, quando forem negadas pela Caixa e recorridas pelos beneficiários.

VI. Ressarcir à Caixa os valores revertidos em razão da análise dos recursos de glosas
apresentados pelos credenciados referentes aos beneficiários do TRF 1a Região.

VII. Os partícipes especificam para efeitos deste convénio, inclusive da Lei n. 9.656/1998
(incluindo medidas provisórias que a alteraram), da Lei n. 9.961/2000, de todas as
Resoluções do Conselho de Saúde Suplementar, vigentes e/ou que venham a ser
editadas e de todas as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar
vigentes e/ou que venham a ser editadas, que apenas o TRF 1a Região será a
operadora de plano de saúde, suportando esta, todo o respectivo ónus, em especial:
pagamento de taxas, informação da massa (beneficiários), ressarcimento ao SUS,
NIPs, autuações, ações judiciais, etc., sendo garantido à Caixa o direito de exigir,
ainda que judicialmente do TRF 1a Região, a restituição dos prejuízos suportados
em virtude de quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas ingressadas por
seus usuários, ressalvadas as condenações oriundas de má-fé ou de condutas
incompatíveis com o escopo do convénio.

VIII. O TRF 1a Região se responsabiliza pelo pagamento de todos os atendimentos,
procedimentos, serviços hospitalares, ambulatoriais, médico-hospitalares, urgência-
emergência, apoio ao diagnóstico e terapia, entre outros, realizados por seus
beneficiários, conforme disposto na Cláusula Sexta do presente convénio.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS DA CAIXA

Constituem responsabilidades da Caixa:

I. Disponibilizar relação de credenciados da Caixa para o TRF 1a Região;
II. Cientificar a rede de credenciados do TRF 1a Região do teor do presente convénio,

assim como do modelo de identificação adotado pela Caixa;
III. Efetuar o pagamento das despesas realizadas pelos beneficiários do TRF 1a Região

à rede credenciada da Caixa, mantendo em arquivos as notas fiscais
correspondentes, pelo prazo previsto nas normas internas da Caixa;

IV. Efetuar a digitação das Guias TISS referentes aos atendimentos de beneficiários do
TRF 1a Região;

V. Realizar as análises e devidas atualizações (alterações/liberações/glosas), no
sistema de processamento de dados da Caixa, dos dados referentes às cobranças
dos credenciados relativas ao atendimento de beneficiários do TRF 1a Região;

VI. Manter arquivo das Guias TISS e quaisquer outros documentos comprobatórios de
despesas médico-hospitalares, referentes aos beneficiários do TRF 1a Região, nos
prazos e regras previstas nas normas internas da Caixa, à disposição do TRF 1a

Região e da Caixa, bem como dos órgãos de controle externo;
VII. Auditar as Guias TISS referentes a atendimentos dos beneficiários do TRF 1a

Região, emitidos pelos profissionais e entidades credenciadas da Caixa;
VIII. Conferir técnica e administrativamente todas as Guias TISS, avaliando a

necessidade, a fidelidade do preenchimento dos campos e a legitimidade das
cobranças efetuadas pelos credenciados;

IX. Disponibilizar aos beneficiários do TRF 1a Região somente profissionais registrados
em seus respectivos conselhos de classe;
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X. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do TRF 1a Região, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto deste convénio, devendo orientar seus empregados nesse
sentido.

XI. Enviar arquivos analíticos e sintéticos em formato TXT referente à utilização dos
beneficiários do TRF 1a Região.
a) O arquivo em formato XML, será disponibilizado após homologado pela Caixa e

disponível em ambiente de produção no sistema da BENNER, sendo que em
caso de eventual impossibilidade operacional, o TRF 1a Região receberá os
arquivos em formato definido pela Caixa, até a regularização do formato XML.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A alocação pela Caixa do pessoal necessário à execução
desse convénio não figurará vínculo empregatício de qualquer natureza com o TRF 1a

Região, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista e previdenciária para este.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos próprios
do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça: Federal de Primeiro
e Segundo Graus da Primeira Região - Pro-Social.

CLÁUSULA SEXTA- DO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS À CAIXA

O valor decorrente da utilização da rede credenciada da Caixa pelos beneficiários do TRF
1a Região, bem como as demais despesas ou ónus decorrentes, serão apurados pela
Caixa e informados ao TRF 1a Região, o qual efetuará o repasse do montante devido à
Caixa, nos prazos e condições estabelecidos neste convénio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O montante previsto no caput será repassado pelo TRF 1a

Região à Caixa, semanalmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do
dia subsequente ao do recebimento de ofício a ser encaminhado pela Caixa.

l. É vedado ao TRF 1a Região glosar os valores apresentados pela Caixa, salvo nas
hipóteses do parágrafo oitavo desta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O ofício de que trata o Parágrafo Primeiro desta Cláusula
deverá informar o valor de repasse, conforme relatório que discrimine o montante utilizado
no período de referência, com base no valor dos serviços prestados aos beneficiários do
TRF 1a Região; ou, em caso de impossibilidade operacional, com base em cálculo da
média semanal de utilização apurada nos últimos 6 (seis) meses.

I. A média a que se refere o Parágrafo Segundo desta Cláusula i será calculada uma
. única vez em cada mês, devendo ser utilizada como parâmetro; para as solicitações

de repasse abrangidas naquele período;

II. Para o ajuste dos valores semanais apurados pela média de utilização, a Caixa
enviará, após o pagamento da rede credenciada, os arquivos analíticos e sintéticos
na forma prevista no item XI da Cláusula Quarta.

III. A Caixa deverá apurar pelo relatório analítico, o valor exato do montante utilizado
pelos beneficiários do TRF 1a Região em período de referência anterior e enviá-lo
até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, realizando os ajustes no valor de
repasse a ser informado ao TRF 1a Região no mês imediatamente subsequente ao
do envio do relatório.
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IV. Caso sejam apurados no arquivo XML mensal valores devidos ao TRF 1a Região e
os ajustes não sejam realizados pela Caixa, nos termos previstos no item III, o TRF
1a Região aplicará a compensação de valor em repasses posteriores mediante a
prévia notificação à Caixa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de não celebração, entre os partícipes, de novo
convénio para a mesma finalidade, serão devidos os repasses semanais referentes aos
atendimentos realizados durante a vigência do convénio e os atendimentos realizados
após a data da rescisão do convénio, cujos procedimentos foram realizados em
decorrência de tratamento continuado, pré-natal ou pré-operatório, e os que necessitem
de atenção especial, bem como o atendimento dos beneficiários que estejam
impossibilitados de transferência por questões médicas.

I Os beneficiários permanecerão internados ou em continuidade com seus
tratamentos ambulatoriais, até que a transferência esteja configurada como segura,
sendo que todas as despesas geradas em decorrência da continuidade de tais
tratamentos serão faturadas para o TRF 1a Região.

II O TRF 1a Região apresentará, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação
de rescisão, relação dos pacientes em tratamento continuado, pré-natal, pré-
operatório ou que necessitem de atenção especial.

III Qualquer utilização após a data da rescisão será considerada indevida, sendo de
responsabilidade do TRF 1a Região, o pagamento de todo e qualquer procedimento
realizado por qualquer dos beneficiários.

IV Os débitos devidos que forem oriundos deste convénio e que surgirem após a
rescisão do mesmo, poderão ser cobrados do TRF 1a Região.

V O TRF 1a Região reconhece como dívida líquida e certa, em favor da Caixa,
quaisquer despesas decorrentes de atendimentos prestados a seus beneficiários,
cessadas as responsabilidades da Caixa, independente da data de início do
tratamento, bem como aquelas coberturas deferidas liminar ou cautelarmente em
procedimento judicial, e posteriormente revogadas ou decididas em contrário, e
ainda, os procedimentos não cobertos explicitamente por este instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de descumprimento do prazo previsto no Parágrafo
Primeiro, haverá a cobrança, pela Caixa do valor devido atualizado pelo INPC pró rata dia,
a partir da data de origem do compromisso até o seu cumprimento legal, e a Caixa
comunicará a rede credenciada, após 10 (dez) dias, a suspensão dos atendimentos aos
beneficiários do TRF 1a Região, mediante notificação ao TRF 1a Região.

l. A suspensão persistirá até que os pagamentos pendentes sejam realizados e não
prejudicará o direito da Caixa de receber por quaisquer atendimentos prestados aos
usuários do TRF 1a Região durante o período de suspensão, seja em caráter eletivo
e/ou de urgência e emergência.

PARÁGRAFO QUINTO - O inadimplemento pelos partícipes dos termos acordados na
presente Cláusula, ressalvadas as hipóteses de força maior e caso fortuito, devidamente
justificados, poderá configurar descumprimento do convénio de reciprocidade, cabendo-
lhes decidir sobre a aplicação dos itens II e III do caput da Cláusula Décima que versa
sobre a denúncia.

PARÁGRAFO SEXTO - Qualquer tolerância quanto ao descumprimento, atraso no
cumprimento ou cumprimento irregular das condições aqui pactuadas não implica em
perdão, novação, renúncia, ou alteração do que fora contratado.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Por despesas ou ónus decorrentes, entende-se o somatório das
seguintes parcelas, sem prejuízo de outras:

a) O total das faturas pagas pela Caixa à rede credenciada, por utilização dos
beneficiários do TRF 1a Região, no mês de referência;

b) O custo mensal da Caixa com pessoal e despesas administrativas, para a execução
deste convénio, cujo valor será de R$ 4,52 (quatro reais é cinquenta e dois
centavos) para cada beneficiário do TRF 1a Região;

c) O custo de processamento dos dados cujo valor será de R$ 0,24 (vinte e quatro
centavos) por beneficiário;

d) Custo mensal com auditoria técnica e administrativa, que será conforme Anexo por
localidade de residência do beneficiário do TRF 1a Região;

e) O valor da contribuição social incidente sobre os serviços prestados pelos
credenciados aos beneficiários do TRF 1a Região e recolhido pela Caixa ao INSS,
efetuado conforme a legislação aplicável à matéria;

f) O valor de qualquer contribuição sobre movimentação financeira desembolsada pela
Caixa referente às despesas previstas nas alíneas "a","b", "c"V'd" ,"e" e "e1 deste
parágrafo.

PARÁGRAFO OITAVO - O TRF 1a Região poderá contestar os valores pagos pelos
procedimentos, informando as devidas justificativa para cada item contestado, conforme
padrão determinado pela Caixa, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
efetivo recebimento do arquivo eletrônico TXT que discrimine o faturamento, sob pena de
declínio do direito.

I As contestações deverão versar somente sobre pagamentos indevidos nos termos
do artigo 206 e 876 a 883 da Lei 10.406 - Código Civil; não cabendo contestações
quanto a glosas técnicas e administrativas, decorrentes de avaliações realizadas
pela Caixa, bem como de acordos negociais entre Caixa e credenciado, salvo:

a) Atendimento com data anterior ao acordo entre CAIXA e Pró-Social;

b) Usuários não cadastrados pelo CONVENENTE;

c) Atendimentos contestados pelos beneficiários do Pró-Social.

II Para as hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do item l deste parágrafo o TRF 1a

Região terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis de contestação.

III A Caixa avaliará as contestações em 20 (vinte) dias, e sendo julgadas pertinentes,
serão comandadas as glosas ao prestador e devolução ao TRF |la Região.

IV Eventuais atendimentos contestados diretamente por beneficiários do Pró-Social
poderão ser reclamados pelo TRF 1a Região no prazo de 90 (noventa) dias úteis,
mediante o envio à Caixa do documento com a contestação emitida pelo
beneficiário, sendo estabelecido 60 (sessenta) dias úteis para avaliação da Caixa e
comando de glosas, caso julgado pertinente.

PARÁGRAFO NONO - Os serviços eventualmente não faturados serão objeto de acerto
nos próximos faturamentos. ;

PARÁGRAFO DÉCIMO - Os valores definidos no parágrafo sétimo desta cláusula
poderão ser repactuados sempre que houver alteração nas despesas ou ónus, sendo
respectiva proposta encaminhada, com antecedência mínima de 60 dias, à apreciação do
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TRF 1a Região, que poderá, em caso de discordância, denunciar o ajuste, mantidos os
valores pactuados até a extinção completa das obrigações assumidas.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Não será cobrado ao TRF 1a Região nenhum
repasse de valor que configure lucro pela Caixa.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O ano-base se iniciará na data de assinatura deste
instrumento, e os demais lhe serão subsequentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ÓRGÃOS EXECUTORES

Para execução do objeto do presente convénio ficam designadas a Unidade Gestora,
atualmente, Pró-Social, e a Gerência de Filial de Gestão de Pessoas Brasília-DF,
respectivamente, como órgãos executores pelo TRF 1a Região e pela Caixa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os partícipes pactuam as seguintes condições gerais para
comunicação entre si:

I Todas as comunicações relativas ao presente convénio serão consideradas como
regularmente efetuadas se entregues ou enviadas por oficio ou por meio eletrônico
com confirmação de recebimento;

II As comunicações de atos que não exijam comprovação de recebimento, por seu
menor grau de importância, poderão ser efetuadas por meio de correio eletrônico; e

III As reuniões entre representantes dos partícipes em que ocorrer decisões normativas
ou operacionais serão obrigatoriamente registradas e assinadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se órgão fiscalizador a Unidade Gestora,
atualmente, Pró-Social, que indicará o(s) servidor(es) responsável(eis) pelos atos de
acompanhamento e fiscalização do presente convénio.

CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO E DA AÇÃO PROMOCIONAL

O uso de informações e documentos pertinentes ao presente convénio fica restrito às
necessidades operacionais do TRF 1a Região/Caixa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do
presente convénio será obrigatoriamente observado o disposto no parágrafo 1°, do art. 37,
da Constituição Federal, ou seja, somente será permitida publicidade de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

0 presente convénio entra em vigor a partir de 05/11/2018 e terá vigência até 24/04/2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada exercício financeiro, a continuidade da prestação de
serviço ficará condicionada à existência de dotação orçamentaria para fazer face às
despesas dele decorrentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de adaptação para início de operacionalização
demandam 60 (sessenta) dias para tratamento dos dados e emissão das carteiras de
identificação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA

Este convénio poderá ser denunciado por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas
ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou
formalmente inexequível, quando constatadas as seguintes situações:

1 Utilização de recursos em desacordo com as normas constantes deste instrumento;
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II Quando os partícipes não cumprirem a contento suas obrigações, degradando o
padrão de qualidade dos serviços prestados ou demonstrando incapacidade
operacional; ou :

III Quando o TRF 1a Região suspender o ressarcimento dos gastos, salvo por motivo
de caso fortuito ou força maior devidamente justificados e acordados pela Caixa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente convénio também poderá ser denunciado por
qualquer dos partícipes, mediante notificação expressa com antecedência mínima de 180
(cento e oitenta) dias, ficando o denunciante obrigado a cumprir todas as obrigações
assumidas até o término do prazo fixado, inclusive no caso de processamento e
encaminhamento posterior dos gastos despendidos com atendimentos ocorridos no prazo
da notificação ou eventual prorrogação deste convénio.

I Ocorrendo a denúncia, por qualquer dos partícipes, os atendimentos realizados
durante a vigência do convénio, os realizados posteriormente à data da denúncia,
bem como os atendimentos decorrentes de tratamento continuado, pré-natal ou pré-
operatório, e os que necessitem de atenção especial serão faturados e repassados
ao TRF 1a Região. '

II Os beneficiários que estejam impossibilitados de transferência por questões
médicas, permanecerão internados ou em continuidade com seus tratamentos
ambulatoriais, até que a transferência seja configurada como segura.

i
a) Todas as despesas geradas em decorrência da continuidade de tais

tratamentos serão faturadas e repassadas para o TRF 1a Região.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em qualquer das hipóteses de denúncia do presente
convénio, a partir da notificação, a Caixa se responsabiliza pela comunicação do ato à
rede de credenciados, e o TRF 1a Região, pela comunicação aos seus beneficiários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente convénio, é competente o foro da
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do Art. 109, l da
Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplicam-se à execução do presente convénio a Lei n. 8.666/1993, e demais normas
legais pertinentes. ;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

O TRF 1a Região encaminhará o extraio do presente Convénio para publicação no Diário
oficial da União, Seção 3, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei n.
8.666/1993.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma.

KATIA REGINA
Diretora-Geral Substituta

E SANTA ANA
Secretaria do

TRF 1a Região

RONEY^BE OL VEJRAXBRANEMANN
Diretor Executivo da CAIXA •
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ANEXO AO CONVÉNIO 0005/2018

DETALHAMENTO DE CUSTOS COM AUDITORIA MEDICA POR LOCALIDADE DE
RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO

. " GIPES ,

BU-7034 (SP)

BE -7035 {PA, AP)

BH - 7036 (MG)

BR -7037 (DF)

CP -7038 (SP)

CT-7039 (PR)

FL-7040 (SC)

FO-7041 (CE, MA e PI

GO-7042 (GO e MS)

MN -7049 (AM, AM, RO e RR)

PO-7043 (RS)

RE-7044 (PE, PB, RN e AL)

RJ-7045 (RJ)

SA-7046 (BA e SE)
SP-7047 (SP)

VT-7048 (ES)

Nome da empresa dê auditoria .

Impacto Auditoria em Saúde S/A

FMS do Nascimento Auditoria e Consultoria Médica

Companhia Mineira de Saúde, Consultoria, Auditoria e
Administração em Saúde S/C Ltda
Brasilmed Auditoria Médica e Serviços S/S Ltda

Impacto Auditoria em Saúde S/A

Impacto Auditoria em Saúde S/A

Impacto Auditoria em Saúde S/A

Salutis Administração em Saúde Ltda

WIG Auditoria e Consultoria Medica SS Ltda

FJ Auditoria em Serviços de Saúde Ltda

Impacto RS Consultoria Médica SS Ltda

Salutis Administração em Saúde Ltda

True Auditoria e Consultoria e Serviços Ltda
Control Med Consultoria e Auditoria Médico Hospitalar Ltda

Brasilmed Auditoria Médica e Serviços S/S Ltda

True Auditoria e Consultoria e Serviços Ltda

Valor por
Beneficiário
- . (R$i

8,48

11,87

4,10

4,09

7,50

6,93

5,89

12,99

6,71

14,27

6,87

10,63

8,86

4,86
9,07

8,03


