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AVISO DE CADASTRAMENTO

  A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 
torna público que se encontra aberto o CADASTRAMENTO de pessoas jurídicas
destinado ao credenciamento na área de saúde 
laboratorial, psicologia, fisioterapia
ortoptia, equoterapia, perícia
Gerais - obedecidas as disposições da Lei nº. 8.666/93,
0711/1993, Regulamento-Geral do PRO
23/04/2014.  
 
 
 
I – DO OBJETO 
Manter pessoas jurídicas, das áreas médic
cadastradas, com vistas a participar dos futuros processos seletivos para credenciamento 
junto ao Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores 
Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região 
Subseções Judiciárias. 
 
 
II – DA FINALIDADE 
Suprir as carências e necessidades futuras de novos credenciados para o PRO
agilizando os processos de seleção.
 
 
III – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
3.1 – Poderão participar pessoas jurídica
3.2 – Não poderão participar pessoas jurídicas:
a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução  

ou em liquidação; 
b) que tenham sido declaradas inidôneas por 

Indireta, Federal, Estadual, Municipal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; ou punida
Federal da 1ª. Região; 

c) que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição

 
 
IV – DA DOCUMENTAÇÃO
a) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital;
b) Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 

Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia si
do respectivo original para conferência e autenticação pelo servidor d

c) Deverão ser apresentados, em plena validade, os seguintes documentos:
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AVISO DE CADASTRAMENTO  
 
 

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 
torna público que se encontra aberto o CADASTRAMENTO de pessoas jurídicas
destinado ao credenciamento na área de saúde – médica, odontológica, hospitalar, 

ogia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição
perícias médica e odontológica, estabelecidas no Estado de Minas
s disposições da Lei nº. 8.666/93, Processo Administrativo nº. 

Geral do PRO-SOCIAL e Resolução PRESI/SECBE 

Manter pessoas jurídicas, das áreas médico-odonto-hospitalares
, com vistas a participar dos futuros processos seletivos para credenciamento 

junto ao Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de 
Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região –PRO-SOCIAL, nesta Seccion

Suprir as carências e necessidades futuras de novos credenciados para o PRO
agilizando os processos de seleção. 

DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
ticipar pessoas jurídicas que apresentem os documentos exigidos;

Não poderão participar pessoas jurídicas: 
concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução  

que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; ou punidas com suspensão pelo Tribunal Regional 

que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

DA DOCUMENTAÇÃO  
“protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 
Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada 
do respectivo original para conferência e autenticação pelo servidor do NU
Deverão ser apresentados, em plena validade, os seguintes documentos:
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A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 
torna público que se encontra aberto o CADASTRAMENTO de pessoas jurídicas, 

médica, odontológica, hospitalar, 
ogia, terapia ocupacional, nutrição, 

s no Estado de Minas 
Processo Administrativo nº. 

PRESI/SECBE 9, de 

hospitalares previamente 
, com vistas a participar dos futuros processos seletivos para credenciamento 

da Justiça Federal de 
nesta Seccional e demais 

Suprir as carências e necessidades futuras de novos credenciados para o PRO-SOCIAL, 

DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 
exigidos; 

concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução  

órgão da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os 

s com suspensão pelo Tribunal Regional 

que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

“protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
mples acompanhada 

o NUBES; 
Deverão ser apresentados, em plena validade, os seguintes documentos: 
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4.1 – DA PESSOA JURÍDICA
a) Relação de Corpo Clínico
b) Relação de Especialidades/Procedimentos
c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado

caso de sociedades por ações, alterações contratuais e Ata de Eleição dos 
Administradores. 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
e) Inscrição no C.N.E.S (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)
f) Certidão de regularidade junto 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativ
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014
forma da lei; 

g) Certidão Negativa do FGTS 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
i) Alvará e/ou Licença para funcionamento;
j) Registro da Pessoa Jurídica

e comprovante de quitação da anuidade junto ao Conselho de Classe
k) Comprovante de pagame

ISSQN; 
l) Dados bancários assinados

classe; 
m) Laudo radiométrico (somente 
 
 
4.1 – DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CORPO 
a) Curriculum vitae; 
b) Cópia do RG e CPF e Identidade profissional
c) Diploma do curso superior

especialização, se for o caso;
d) Registro do responsável técnico e corpo clínico no Conselho Regional da respect

categoria profissional e comprovante de quitação da anuidade junto ao Conselho de 
Classe; 

e) Comprovação de, no mínimo, 03 (três) anos de efetivo exercício profissional
 
 
4.1.2. – DO REPRESENTANTE LEGAL 
a) Ato de eleição 
b) Cópia do RG e CPF. 
 
 
V – DA APRESENTAÇÃO DO INTERESSADO
O interessado ao cadastramento deverá encaminhar correspondência contendo as seguintes 
informações: 
a) razão social, endereço comple
b) especificar de forma clara e detalhada as 
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DA PESSOA JURÍDICA 
Relação de Corpo Clínico; 

Especialidades/Procedimentos; 
Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado
caso de sociedades por ações, alterações contratuais e Ata de Eleição dos 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
Inscrição no C.N.E.S (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)

de regularidade junto ao Ministério da Fazenda (Certidão Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida com base na 

ria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014), ou outro equivalente, na 

Certidão Negativa do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

o Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
Licença para funcionamento; 

da Pessoa Jurídica no Conselho Regional da respectiva categoria profissional 
e comprovante de quitação da anuidade junto ao Conselho de Classe; 
Comprovante de pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

assinados pelo Responsável Técnico inscrito no conselho regional da 

somente para a especialidade de radiologia). 

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CORPO CLÍNICO 

Identidade profissional; 
Diploma do curso superior, com 03(três) anos de graduação e certificado de 
especialização, se for o caso; 
Registro do responsável técnico e corpo clínico no Conselho Regional da respect
categoria profissional e comprovante de quitação da anuidade junto ao Conselho de 

no mínimo, 03 (três) anos de efetivo exercício profissional

REPRESENTANTE LEGAL  

APRESENTAÇÃO DO INTERESSADO 
O interessado ao cadastramento deverá encaminhar correspondência contendo as seguintes 

razão social, endereço completo, CEP, telefones, fax, e-mail e CNPJ; 
car de forma clara e detalhada as especialidades/serviços oferecidos;

2

 

Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, no 
caso de sociedades por ações, alterações contratuais e Ata de Eleição dos 

Inscrição no C.N.E.S (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde); 
(Certidão Negativa de 

, emitida com base na 
), ou outro equivalente, na 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

no Conselho Regional da respectiva categoria profissional 
 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - 

inscrito no conselho regional da 

e certificado de 

Registro do responsável técnico e corpo clínico no Conselho Regional da respectiva 
categoria profissional e comprovante de quitação da anuidade junto ao Conselho de 

no mínimo, 03 (três) anos de efetivo exercício profissional. 

O interessado ao cadastramento deverá encaminhar correspondência contendo as seguintes 

  
especialidades/serviços oferecidos; 
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VI – DAS TABELAS 
a) as tabelas estão disponíveis no site

programas/pro-social/pro
 
 
VII – DO PROCESSO SELETIVO
Quando da existência de vagas para o quadro de credenciados do PRO
empresas cadastradas participarão de processo seletivo para classi
seguintes critérios: 
a) análise de currículo; 
b) localização e vistoria das instalações físicas onde serão prestados os serviços, com a 

finalidade de avaliar a capacidade operacional, qualidade de atendimento e 
condições ambientais; 

c) diversidade de especialidades oferecidas e de serviços prestados;
d) apresentação de atestado de capacidade técnica.
 
 
VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS
a) É facultado à Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, em qualquer fase, 

promover diligências destinadas a 
relacionado ao presente procedimento;

b) O Credenciado deverá e
Language), padrão TISS, para a cobrança das despesas referentes aos serviços 
prestados 

c) A documentação necessária ao credenciamento deverá ser enviada 
Estar Social - SEBES, na 
Antônio Pinheiro – BELO HORIZONTE/MG 

d) Informações e quaisquer dados necessá
meio do e-mail nubes.mg@trf1.jus.br
1308, no horário de 8 às 19 horas.
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as tabelas estão disponíveis no site  http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/acoes
social/pro-social/assistencia-indireta/tabelas/  

DO PROCESSO SELETIVO 
Quando da existência de vagas para o quadro de credenciados do PRO
empresas cadastradas participarão de processo seletivo para classificação, observados os 

localização e vistoria das instalações físicas onde serão prestados os serviços, com a 
finalidade de avaliar a capacidade operacional, qualidade de atendimento e 

idade de especialidades oferecidas e de serviços prestados; 
apresentação de atestado de capacidade técnica. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
É facultado à Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, em qualquer fase, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto 
relacionado ao presente procedimento; 

emitir arquivos eletrônicos do tipo XML (Extensilble Markup 
), padrão TISS, para a cobrança das despesas referentes aos serviços 

A documentação necessária ao credenciamento deverá ser enviada à Seção de Bem
, na Avenida Álvares Cabral, 1.805 / 8º. Andar 

BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30.170-001; 
Informações e quaisquer dados necessários poderão ser obtidos junto ao NU

nubes.mg@trf1.jus.br ou pelo telefone (31)3501-1423
s 19 horas. 
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f1/servidor/acoes-e-

Quando da existência de vagas para o quadro de credenciados do PRO-SOCIAL, as 
ficação, observados os 

localização e vistoria das instalações físicas onde serão prestados os serviços, com a 
finalidade de avaliar a capacidade operacional, qualidade de atendimento e 

É facultado à Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, em qualquer fase, 
esclarecer ou complementar a instrução de assunto 

Extensilble Markup 
), padrão TISS, para a cobrança das despesas referentes aos serviços 

à Seção de Bem-
º. Andar – Edifício 

derão ser obtidos junto ao NUBES, por 
1423 e fax (31) 3501-


