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TERMO DE CREDENCIAMENTO 010/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE,, CELEBRADO ENTRE A UNIÃ_O, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA P.RIMtiRA REGIÃ'O E A INTERAGE • CLÍNICA 
DE ATENDIMI'::NTO .INTERDISCIPLINAR L TOA . 

.A UNIÃO, por intermédio da TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGii\0, com registrO' IJO· CNPJ 03.658.507/0001 ·2.5 e sede na Praçp. dos 

Tribunais Super iores, Bloco A; Brasília"DF, nesit! ato rep·resenlado por seu Diretor Ge'rt\1. 

FELIPE DOS SANTO$ JACI_NTO,. t1(~~!1!§iro, ~:;asadQ., CPF 003.116.173-04 e RG 

2 325.o3e - SSP/DF, residente e . d0miciliaôo masta Capital, no vso de suas atribuições 

fêg.ais é regulamentares. dor.avante designado. simplesmente GREDENCIANIE .e a 

INTERAGE ·CLÍNICA PE. ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR L TOA. inscrita no CNPJ 

10269366000114, slluada ao 'SMHN QD. Q2 Bloco A $~la 402, ASA NORTE -

6RASILIA DF 7(}71 0-100, telefone 61-33270866, e-mail 

inte-rage.contato@gmail.com •. neste ato ref1tes·entada pelas res11onsáveis técnicas 

ANGELICA CLf;RQ, DE! SENA, CPF 8:886,6'103.17~ ~,JOANA D'ARÇ FERNANDES DOS 

SANTOS; CPF 2S2J42t 2415, c!oravantes de·slgnadas: simplesmente CREDENCIADA, 

qelebram o presente TERMO DE C:REOENCIA'MENTO 010fQ.~·010>, pa.r<J prest;ação do 

serviços de assistência à l18Ucte, com base o o çonstarite< dos. Processos Administrativos 

711/93 e 4.981i2010·TRF-l" Jie.gi'ãQ, Lel 8,66~/93', espetiialmente ~rt . 25, CÇJpqt é 

Reguramento+Gera! do PRO-SOCIAL, aprovado pela Resolução 670-006 de 04i06/200a. 

mediante as se,gurntes cláusulas !'! condi~ões: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente termo te.m 'como objéfb ,Çt prestagão pelá c REDENCIADA, de 

serviços d~ assistência à saúde. nas especial id~des :constantes do Anexo I dest.e 

instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O acréscimo ou a cSUpressão .dos serviÇos listados no Ane-xo I dó presente 

i~nmo de credénoiàmento pela CREDENÇIADA, deverá ser informacl.o 
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OREDENCIANTE mediante çlocumento escrito que será fúntado .a.os aut . '~ 1vos e 

esl.ará sujeito à sua prévia aprovação, devendo as alteraçôes ser feitas por simp·les· 

notif icação nos au.tos, dispensando-se a elaboração dé termo aditivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDALIDAOE 

A finalidadt~ deste termo de credenciamento é oferecer aos lv!agistrg.dos e 

Servidores do TRF/1" RegiM .. S.eções e Su.bseç.õ~s .)udjciá,r.ias, bem pomo aos seus 

dependentes, serviços assistepçlais impr.escindivels à ,presE!rvação de sua saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA CL;IENTELA 

A clie.nteta· dO:i! seiív'i~?S· \)'Qjeto deste. instrumento constituir-se-á, 

e.:<elusiVamente, pl$ aquela inscnia rfct. Pt;Ôgr:.ama de' A:ssistêr;rcia aos Magistrados e 

Servidores do TriptJnai.RegJen.al feseraJ. - 1~ Ragrã.e - PROcSOCIAL 

CLÁUSULA QUA8TA- OAS OBRIGAÇÕES DO. CREDEN'CIADO 

O CREDENCIADO obriga-se a· 

4.1 - prestar, em suas instalações e dependências, por seu .Çjuaçlro técnico-profíssional, 

assistência aos beneficià rios do PRO•SOCIAL: 

4.2· - prestar aos treneíiciârios da PRO-SOCJAL tratamento ldêntiço ao dispensado aos. 

particulares. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancell'!mer)t!') imediato d'o 

pr.es.ente· termo e à aplicação dí'!s penalidadesw evistas nà Cláusula Décima Quãri.a; 

4.3 - díspor das Instalações; equiparn,entos. material e qua,dm técnico-pwfi'ssional. 

declarados na proposta de prestação de serviços; 

4.4 - manter atualizada. junto ao CREDENCIANTE. a relação, tios profissionais e serviços 

especializados disponíveis em sua estrutura; 

'4.5 - informar quaisquer alteraçMs na relaçàQ dos servíços . .gbjeto deste credenciamento, 

A inclusão de novos pro.Gedlmentos não contratados dependerâ da prévia autorização do 

CREDENCIANTE; 

4,6 - apresentar pedidos de procedimentos. de form<:~. clara e objetiva, ,nformando os 

r.espectfílos código$ e ia!:ielas; 

4,7 - aqomp<mhar o peritaíauditor do CREDENCIANTE em suas fiscalizações e perícias; 

<=-~( .tl,l 4.> y7 
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4,8 - r.esponsabili:tt!r-se por to.Qgs os ençargps triJ.wtários, sociais e 

rncidentes sobre os valores cloS' serviços prestados, comprovandó, mediante 

apresentação de d.oCLunerit.ós: eventual i_s(ínção tributMi.a dê qu!Ji sei~. beneficiár.io. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica \iedada a cessão o)J transférência, total ou parci~l do .objeto 

deSte Instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBR,::tGAÇÔES D.ú CREOENCIANTE 

O CREDENCIANTE.bbrlga-se a; 

5.1 - efetuar os desçontos e r€2olÍ<1imentos previstos em lei:; 

5.2 - rnante.r devidamente at;ualjtà:Q.o'·ti ry)J; (Je serviços ? profissionais que c.ompóem o 

corpo clínico do GREDENGJÂDO bem qbmo eroG:eder à sua divulgação Iunto aos 

beneficiários do P.RQ-SOCJAL: 

5.3 - fisca!Jzar os serviços credenciados por intermédi<J de p~;;ritoiaudltor expressamente 

apresentado à administração do CREDENCIADO; 

5.4 - responsabili:zar-se p.elo pagamento ,das .despe.s9s- auto:rtzadas, em cónfQtmidade 

com as tabelas indicadas: 

CLÁUSULA SEXTA ~DO ATENDIMENTO 

6.1 - A prévia autorização .d0 O.REDENCiANTE é necessária somertte para os 

procedimentos cirúrgicos (que devem cont-er laudo justificando a necessidade}, 

interné;lções eletivas, tratamentos para àfecções de pele a tratarnentos seriados (ex: 

psicologia, fonoaudiolbgia, fisioterapia e outros) . 

6.2 • Os s.ervíços sêrão prestados aos beneficiários do PRO-S,OC:IAL, mediante a Guia de 

Atendimento emitida pelo próprio CREDENCIADO e, apresentação da Carteira de 

Beneficiário db Programa expedida peio PRO-SOCIAL juntamente com o respectív0· 

documento d.e identifieação. 

6.3 - Nos casos de emergência, o CR'EDENOIADO prestará assistência lnediante a 

emissão. em sqas in{Stataçóe.s, de Guia de Atendimento- GA Somente. nos casos em 

·que. o período da lnternaçãe for· superior a 7:2: 'hora.s, o paciente ou respon:Sávél él.everá 

providenciar a. respet21iva autorização ju11to ao PRO-SOCIAL. 

6'.4 -Quaisquer alteráções relativas aos prócédÍtrHifritos de àUtorizaçáo serão indicadas 

nas G:uias de Atendimento impres.sas pel.à CREDENCIADO . 

. 6.5. As Guias de Atendimenlo estão disponíveis no site 

A observância aos dados nela 

~~ (~I 
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contidos €f o seu correto -preenchimento, são fatóres prlmordíal~ na ag1 · 

oactasttamento na Seção de Faturam~nto. 

CLÁUSUL_A SÉTIMA- DO CQRPO CLíNICO CREDENCIADO 

O corpo clínie:<Y credenciado é aquele constante no Anexo 11 do presente 

instrumento, d.evendo suas altera9ões-:seHsomunicadas por es.cnto ao CREDEt\ICIANTE. 

estando sujeitas â sua pr.~via ·aJJtorizaç~o e .deve.rao ser procedidas Por simptes 

notificação nos autos, dispensafido-se a e.láboração de têrrüo aditlwJ. 

CLÁUSULA NONA- óO PReç.p · 

O preço dos sewiçps tfi!rn .CQI);lo ri;/etê_néla 'os valor-es constantes nas 

tabelas do TRF:-1:a Região, as (;luffis- estã.Q cfisPOflivers para- con:suJta no site 

www. trf1 Jus. br!Selorfa1!Prosoclai/p_/ançdesatJ,deltatJe/as.pfw. àc~rn panh a das da~ 

respectivas instruções, que farão parte:rnteg_rante deste.insirumer.lto: 

HONORÁRIOS N!ÉD!C.OS: TRF~LPM: Lis!a de Prp.çêdímentós MédiOós (;lo TRF - 18 

Reg:ião. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA R!::NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preço dos serviç,os :é o vigente na data da assina1ura deste instrumento 

e poderã ser objeto de renegociação entre as partes. observando-se a periodicidade 

minima de 01{um) ano e as tabe[?s do TRF-1" R~gião. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA~ DO PAGAMENTO 

A coprança dt>s serviços prestados ser.á fe.ita quinzenalmente peJa 

CREDENCIADA, cujo faturamento deverá ser feito no padrão T ISS e encaminhado 

eletronicamente por meio do arquivo XML (Extensibfe Markup Langua.ge). As iMttuções 

para o fatu ramenta eletrônico estáo disponíveis no slte 

www.tif1. jus. br!setoriafslsecbelpros-socialltJortaltJsS. 

~( 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO •n~ ,.. .... • 

~~ 
O faturamento eletrônico não. isenia a CREDENCIADA. do envio dós 

documentos . . originais .de cobrança acomp_Çtnha:clo dos c0mprovantes de flresraçãtl de 

serviços e d.emais anexos, devidamente a ssinados pelos beneficiários ou seus 

respcmsávei~. oem como pela CREDENCIADA,, rtão seJJdO aceitíi\S Guias deAtenclimento 

com prazo. superior a 180 (C'ento e oitenta) d ias1 contados da data de atendimento. 

PARÁGRAFO SEGU~DO 

A contagem o o pràzo à que se refere o· parágra'to anterior, nos casos itle 

intemaçâo, será considerada á partir .da data .da alta do paQiente\ 

' PARAGRAPO TERCE[RO . 

.·:· 

Con:síderarr-Hle c,omo· demais ·é\f1ex-os c.itados ne parágrafo primeiro, 

documentos do prori'tué.rlo, solicitações de e xames. relatóriOs. de despesas· rnédico

octonto-hospitalares, meçticamentGS', boletins ane.stésic0s .E) quaisquer outros 

comprovantes neeessârlos ao pr0cesso. ressafvados 0 cótfígo de éiica médica. o sigilo ao 

.acesso dos-documentos, bem corno o respe)kl-à privaçjdade·'do paciente, exceto quando 

soltcitado por médíco perito do CREDENCIANTE.. 

PARÁGRAFO QUARTO 

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

acompanhado, Ç~inda, de cópia dos seguinfes dOcumentos: Certidão N~gativa d~ Dél'lito 

jumto ao INSS, Certificado de Regularização .de Situação com o FGTS, Certidão quanto â 

D ívíoa Ativa da União junto à Procuradoria da FazendaNacional .e C~t1idâo de Quitação 

de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, 

PARÁGRAFO QUINTO 

O setor de .protocolo do CREDF2NGIANTE não recBberá a doctJmentação 

de cobrança, em caso âé não observância do disposto. nb pàrágrafo anterior. 
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PARÁGRAFO SEXTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos seNiços prestados em 20 

(vinte} dias uteis, a contar da data da apresentação do ·documento .de cobrançà no setor 

tle pr<:Ytócolo. HavendO' erro ne> documento ·de c.obrança nu outra circL,~nstància que impeça 

a liquidação da despesa. o pa,gam·ente. ·fioará sobrestado .até quê. a CRE;OENClADA 

providencie. as rne<Ma.s: saneaootas necessár-ias •. nãeõ acarretando, neste caso, quaisquer 

ônus ao CREDENClANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A m~ta. ·fiscal cteverá sei' é(lliUd<t s:eparad'amente pot centro de custo em 

nome do TRF par'à os. servidores do ·-tf;lbu!l'al R,e~ional Fede1al na 1" Região. a ser 

entregue no S.EPN Quadra 5.10. B.joco "Ç", Lpt~ .08. 1° Subsolo. OIVAF/SECBE- Ediffcio 

Cabo Frio - Brasíli€1/D.F, e, em nome da Justiça Federal, par:a es servidore.s da Seção. 

Judiciária d,o Distri to F'êd~ral, f! ,sErr entrt;lgue no SAS- Qltaqr.a Q4, Bloco ''0''. lote 07, 

S0oretoja - EdJfícío Sede 11 - Brasilla/DF. 

PARÁGRAFO OITAVO 

Nos casos de internações prolongadas. acima de 10 (dez) dias, as contas. 

poderão ser encaminhadas parcialmente na a~ta normal do faturarn:ento. acomp~nhadas 

de pópia da guia de inrernação, bem como das respectivas prorrogações de 

internação autorizadas pelo C.REDENCIANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA GLOSA 

Ao CREDENCIANIE é reservade .o. direito, mediame análise técnica e 

financefra, ele glosartotal ou parcialmente os procedimentos a~rese.ntados em desacordo 

com as oisposrções contidas no presente instrumento. Ocorrendo glosas, esta$ serão 

degu.zidas peta unida(le de preço que s.erviu de base de cálculo pata a cobranç9. da 

despesa realizada. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CREDENG;IANTE poderá exigir a apresentação de documentos 

complementares à realizqção dÇ3s an$1ises. 

. . 
PARAGRAFO SEGUNDO 

O CHEPENGIANTE ao CREDENCIADO relatório 

co.nsub.stanciadp -cont~ndo as jus!il'foatlvas das .glosas:. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Ao C'R-EDENCIAfJ.{}é. reservado o direito de recO'rrer das glosas no prazo 

maximo ele 90 (nove.hta) dia~fS:Ú~óntiiú' d,à :t\1<'\t~ .do seu recetrimentó, deVencto o recurso 
. . . -.--... . ',. .·:-: ,.:. ·' ' ·, . 

por escrito conter: ·.· . "···:: . · \>.. ···.::: .. ;"'.. i 
:;. ''-·· . 

·::· ·,:::::. 

i . número da rrdtcr fiscal ou. outro -c[o.cumentà de cobrano.a; 

2- nú mero do proc:esso; 

3- nome do beneficiário e matricula: 

4- data de atendimento; 

s, discr.iminação do(s) item(s). 91osado(s): 

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

7- fundamentação para a :revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉÇIMA TERÇEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As desp.e.&as com estÇl instrumento, no presenttl exercício, correrão a 
conta de dotag0es o,onsignadas. para a Unidade Orçamentária i 2.1 02' - Programa de 

Trabalho 023.0·105692004000i - Elem ento de. DeSpesa ~3.90.3.9- - Outros Se-rvLÇos de 

Terceiros- Pesso.a Jurídica. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Foi .emitida a Nota de Empenho 2Ô10NE000002 em 07/01/2Ó10. hQ. val0r 

:estimativo de R$ 365.500,00 (trezenws e sessenta e cinco: mil e quinhentos reaís) para 

fazer face ás despesas no presente exé.rc·íeio. 

y -
, dh~ 
~/~ i'. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Qs recursos pan~ cob~rtura das despesas com o 

~'< P-/Ca,j~ 
I,~"J ·~.' ' . 

(
il . ..i:Zl_!· \8 

~) 
~' 

presente instru meqto 

previstas para os próximrD:s exeroíc·ios· correr.âo à conta de dotações especlíicas 

consign~adas no Orçame.nto Geralàa União. 

' PAFIAGRAFO TERCEIRO 

Havendo insuficiência de r.eeur-s0.s ,arçamentários para pagamento da 

despe.sa, poderão ser utilizados· cecurso$ Nóprios ct.q Programa de Assistê11Cia aos 

Magistrados e 'Servidores do Tribunal Regional Federal· 1 ~ Regrão. 

' 
CLÁUSULA DÉCIMA QU:AR'T A.- .QAS PENALIDADES 

. . :::. ''(: 
Pela ii:)exec't.rção;t~t<!'l oú p~tcial._ do .Presente instrumento e na formá do ar1. 

87, inciso I da Lei 8.666!:93., o.::C:R~ôEJ~fefÂtJ.TE t{0Çl'erá aJ1ll ic;;ar à CREDENCIADA a 

penàlídade de advertência, garànticfa: a clêresa .(ilréviâ nê prazo de Os (cim~o) dias úteis', 

oóntg,<;los do recebimento Çlà ofíclO' qômu.nrcàQcto a instawação do processo 

administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de. reincidência, fica reservado ao .CREDENClANTE o direito de 

rescindir linll;:lteralmente o presente instrumento, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, 

PARÁGRAFO-SEGUNDO 

Da aplicação da penalidade p.rev:ista no capu\ desta clâusula e da rescisão 

unilateral constante dó parágrafo ante.riot taberá.ao CREDENCIADO o d ireito de tee.orref 

administrativamente, dentro do ptazo ~stabeleci'Qo no art. 109, inciso I dç:~ Lei 8,666/9-3. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESPONSABILIDADE ClVIL 

A responsabilidade cívif das partes, dece(rente da prestação dos serviços, 

regula-se p.elo disposto nõ Código CiVil Brasileito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIGÊNCIA 

Este Instrumento terá vigência a partir de sua: assinatUJa e enquanto 

perdurarem as condições de pontratação. observattos o.s limíte9 da conveniência e 

oportunidade da Admimstr.ação Publica, fican:do condici.onada. a inda. à existência ern 

c.ada ano. de d'otação orçamen.tári·â para fazer face~esp:esas déle, -aecorrentes. 

/f'·l ~ 
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r l" Rt.,)J;,, 
O número da nota da empenho, bem como a indfcaçao dos ' os para 

atender as despesas do presente instrumento durante os exercícios subseqüentes serão 

publicados no D.O,U, na forma de extrato, tão logo seja empenhada a despesa -de cada 

ano. 

CLÁUSULA DÉCIMA Sél'IMA "" DA PUBL~CAGÀO' . ·~· ·:'~~: ...... / 

Em conformidádec .. eom o prev isto po ) lrt, 61, parágrafo único da Lei 

8.666/93, este instrumento seràpublicado no D .O.U., emtorma de extrato. 
·: ~ 

' 

CLÁUSULA OÉCIMA.OITAVA<~ióA RESCISÀO 
.. :.:·· 

O presente tetmo. PQderá" ;Ser· rescindido; por acorqo entre as partes, 

mediante aviso pr.~y,/o de 30 (f;in:ta} dias do~rmlno pr~~~ndido pela par-te interessada. 
":>:·;· • ,. ·, 

CLAUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO 

Fica eleíto pelas partes, ·com renúncia de ._qualquer outro, o Foro Federal 

no Distrito Federal para dirimir qu&isquer queS1ões oriundas deste instrumento. 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste 

instrumento, às· partes assinam o presente em 0 2 (duas) vias de igual teor. 

Brasília. 12 de agosto de 201 O 

PELO CREDENCIANTE: \ ~-~ .-._/ 
FELIPE oos1ANTOS CINTO 

PELA CREDENCIADA: v(~ \.V_ Jhfl~ dJ ~ ,_ 
ANGÉLICA CLARO DE SENA 

·féuu(l ~la'.._ C.clrn \t:;.t.r.Jc;:J .f JOANA D'ARC FERNANDES DOS SANTOS 
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ANEXO I AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 01 0/2010 

/' 
FONOAUDIOL~IA / 

NUTRIÇÃO / 

PSICOLOGIA / · 

PSICOPEDAGOGIA / 

TERAPIA OCUPACIONAL 

b 
!I 
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I f 

NUTRIÇAO I 

NUTRIÇAO l 
PSICOPEDAGOGIA 

l'._,\ .... t) I 

...__ ___ CR_F_8_7-46-+--=--L--F- O_N_O_AUDIOLO:l 

c:;:r 


