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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 018/2011 

CREDENCIANTE: União/TRF-1" Região, CNPJ 
03.658.507/0001·25, sediado na Praça dos Tribunais Superiores, 
Bloco A, Brasília-DF, representado por seu Diretor-Geral, Carlos 
Frederico Maia Bezerra, CPF 480.325.571-72 e RG 1015832-
SSP/DF. 

CREDENCIADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS -
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS., CNPJ 61 .590.410/0001-24, sediado 
na Rua Adma Jafet n. 91, Bairro Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 
01308-050, telefone 11-3155-02000, representado por seu 
Superintendente Corporativo, Dr. GONZALO VECINA NETO. 

Cláusula primeira - Do objeto. Este instrumento tem como objeto alterar as cláusulas 
sétima (do preço), e décima primeira (da glosa) do Termo de Credenciamento 
018/2011 . 

Cláusula segunda- Das alterações. As cláusulas sétima passa a ter nova redação e 
à cláusula décima primeira é acrescentado o parágrafo quarto, de acordo com a 
seguinte redação: 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO. O preço dos serviços será pelo 
CREDENCIANTE de acordo com os valores relacionados na Tabela 
Própria da CREDENCIADA a saber: 

a) Tabela de taxas e diárias da CREDENCIADA; 

b} Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia - SADT, cobrados 
mediante Tabela da Associação Médica Brasileira - AMB, versão 1992, 
utilizado o Coeficiente de Honorários - CH, de 0,40, sendo duas vezes 
os valores da referida tabela. Os procedimentos não existentes na 
tabela AMB/92 ou claramente especificados, de acordo com tabela 
própria do hospital, em anexo. , 

c) Medicamentos - serão pagos de acordo com o que preceitua o ~ 
Brasíndice, coluna PMC. Os medicamentos não constantes do mesmo \~ 
serão pagos conforme preço de mercado, acrescidos da margem de }\ 
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comercialização praticada no Brasíndice. Aos de uso restrito tibSi.llfâW 
terá a taxa de operacionalização de 38% acrescida ao Preço Fábrica. 

d) Materiais Descartáveis e próteses/órteses- serão pagos da seguinte 
forma: 

• Os materiais descartáveis cujos fornecedores tem sua referência na 
tabela SlMPRO atual, terão margem de comercialização de 25% sobre 
os preços de fábrica, com exceção dos materiais laparoscópicos, kits 
urológicos e telas de prolene, cuja base de remuneração será a contida 
na SIMPRO, sem margem adicional; 

· Os Materiais consignados (considerados especiais ou de alto custo) 
com valores até R$ 2.500,00, serão acrescidos da taxa de 
comercialização de 25%; os com valores superiores, margem de 15%. 

e) Filme Radiológico: Valores do Colégio Brasileiro de Radiologia -
CBR. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GLOSA. 
[ ... ] 
Parágrafo quarto. Não é permitida a cobrança direta do beneficiário de 
valores referentes a serviços prestados, a título de complementação de 
pagamento de serviços não executados, executados irregularmente ou 
que tenham sido objeto de glosa por parte da auditoria da 
Credenciante. 

Cláusula terceira- Da dotação orçamentária. As despesas com este instrumento, no 
presente exercício, correrão à conta de dotações consignadas para a Unidade 
Orçamentária 12.102 - Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de 
Despesa 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 

Parágrafo primeiro. Foi emitida a Nota de Empenho de 2014NE000079, em 
31/01/2014, no valor parcial de R$ 6.375.080,00 (seis milhões, trezentos e setenta e 
cinco mil e oitenta reais). 

Parágrafo segundo. Os recursos para cobertura das despesas dos próximos exercícios 
correrão à conta de dotações específicas consignadas no Orçamento Geral da União. 

Parágrafo terceiro. Na hipótese de insuficiência de recursos orçamentários para 
pagamento da despesa, poderão ser utilizados recursos próprios do Programa de 
Assistência aos Magistrados e Servidores do Tribunal Regional Federal da 1a Região. 

Cláusula quarta- Da vigência. Este termo passa a vigorar na data de sua assinatura, 

Cláusula quinta - Da ratificação. Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais / 
cláusulas e condições do termo de credenciamento original. '\ 

Cláusula sexta - Da publicação. Extrato deste instrumento será publicado na 
imprensa oficial, conforme art. 61 , parágrafo único, da Lei 8.666/1993. 

Cláusula sétima - Da resilição. Mediante formal comunicação/notificação prévia de ® 
~ l' 
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30 (trinta) dias, poderão as partes promover o distrato. 

Cláusula oitava - Do foro. Elegem as partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro 
Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento. 

Concordes as partes, assinam o presente instrumento em duas vias de igual 
teor e forma. 

Brasília, DU.,ete:d~ 

CARLOS FREDE RICO MAIA Bl;ZÉ~RA 
Credenciante - União(fRFL1 Regiao 

Dr. Gonzal t!CÍ a-Neto 
c e Co tivo 

i . abMês 


