
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 007/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A FUNDAÇÃO 
FACULDADE DE MEDICINA. 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

PRIMEIRA REGIÃO, com registro no CNPJ 03.658.507/0001-25 e sede na Praça dos 

Tribunais Superiores, Bloco A, Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF 003.116.773-04 e RG 2325033 

- SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, doravante designado simplesmente CREDENCIANTE e a FUNDAÇÃO 

FACULDADE DE MEDICINA, inscrita no CNPJ 56.577.059/0001-00, situada na Avenida 

Rebouças, 381, Cerqueira César, São Paulo, telefone (11) 30610356, e-mail 

luizar@ffm.br, neste ato representada por seu Diretor Geral Dr. FLÁVIO FAVA DE 

MORAES, doravante designada simplesmente CREDENCIADA, celebram o presente 

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 007/2010, para prestação de serviços médico

hospitalares, com base no constante dos Processos Administrativos 711/1993 e 

1.953/2005 - TRF-1" Região, Lei 8.666/93, especialmente art. 25, caput e Regulamento 

Geral do PRO-SOCIAL, aprovado pela Resolução 670-006 de 04/06/2003, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente termo tem como objeto a prestação, pela CREDENCIADA, de 

serviços médico-hospitalares, nas áreas de ambulatório, emergência, métodos 

diagnósticos, internação clínica e cirúrgica e reabilitação. 

O acréscimo ou supressão de serviços do presente termo .-1 i<J 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

mediante documento escrito que será juntado aos autos respectivos e estará sujeito à sua 

prévia aprovação, devendo as alterações ser feitas por apostilamento no processo, 

dispensando-se a elaboração de termo aditivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA FINALIDALIDADE 

A finalidade deste termo de credenciamento é oferecer aos magistrados e 

servidores do TRF/1 3 Região, Seções e Subseções Judiciárias, bem como aos seus 

dependentes, serviços assistenciais imprescindíveis à preservação de sua saúde. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA CLIENTELA 

A clientela dos serviços objeto deste instrumento constituir-se-á, 

exclusivamente, por aquela inscrita no Programa de Assistência aos Magistrados e 

Servidores do Tribunal Regional Federal- 13 Região- PRO-SOCIAL. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

A CREDENCIADA obriga-se a: 

4.1 - prestar os serviços objeto deste credenciamento nas unidades do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

exclusivamente por médicos e demais profissionais de saúde sob a responsabilidade 

técnica do seu corpo clínico e diretivo. 

4.2 - prestar aos beneficiários do PRO-SOCIAL tratamento idêntico ao dispensado aos 

particulares. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento imediato do 

presente termo e à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira; 

4.3 - dispor das instalações, equipamentos, material e quadro técnico-profissional, 

declarados na proposta de prestação de serviços; 

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

procedimentos de forma clara e objetiva, informando os 

4. - informar quaisquer alterações na relação dos serviços objeto deste credenciamento. 

inclusão de novos procedimentos não contratados dependerá da prévia autorização do 

CREDENCIANTE; 

4.7 - acompanhar o perito/auditor do CREDENCIANTE em suas fiscalizações e perícia~· 
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, PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

4,8 - responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários 

incidentes sobre os valores dos serviços prestados, comprovando, mediante 

apresentação de documentos, eventual isenção tributária de que seja beneficiário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto deste 

instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As Unidades do HCFMUSP não constantes deste Contrato poderão, 

quando necessário e por solicitação prévia de outra unidade participante do presente 

contrato, prestar serviços ao Credenciante, responsabilizando-se o Credenciado pelo 

repasse do pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

O CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1 -efetuar os descontos e recolhimentos previstos em lei; 

5.2 - manter devidamente atualizado o rol de serviços e profissionais que compõem o 

corpo clínico da CREDENCIADA, bem como proceder á sua divulgação junto aos 

beneficiários do PRO-SOCIAL; 

5.3 - fiscalizar os serviços credenciados por intermédio de perito/auditor expressamente 

apresentado à administração da CREDENCIADA; 

5.4 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade 

com as tabelas indicadas na Cláusula ettava- Do Preço; 
~""' '\/~ 

CLÁUSULA SEXTA- DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários encaminhados 

pelo Credenciante, mediante apresentação de ofício de encaminhamento acompanhado 

de prescrição médica e de resultados de exames realizados e da Carteira de Beneficiário 

do Programa, expedidos pelo PRO-SOCIAL. 

E-14 RÁGRAFO PRIMEIRO 

A Credenciante se responsabilizará pela atualização das carteiras de 

· entificação dos beneficiários, não sendo responsabilidade da Credenciada quando o 

realização de conferências em listagens de inclusão 
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beneficiários. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a Credenciada seja compelida, por qualquer motivo, a dar 

atendimento a beneficiário do Credenciante em razão de determinação judicial, fica o 

Credenciante obrigado ao integral pagamento das despesas e serviços decorrentes desse 

atendimento, dentro dos limites da ordem judicial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Na hipótese de o Credenciante vir a ser vencedor no litígio judicial, isenta 

a Credenciada de qualquer responsabilidade financeira por atendimentos efetuados, 

resolvendo seus eventuais créditos ou pendências diretamente com seu beneficiário. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O beneficiário poderá solicitar acomodação superior a que tem direito, sem 

a autorização expressa do Credenciante, assumindo nesta hipótese a responsabilidade 

por qualquer diferença de preço, incluindo os acréscimos de Honorários Médicos e de 

outros profissionais, devendo efetuar o pagamento da respectiva diferença diretamente à 

Credenciada. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO 

O preço dos serviços será pago pelo Credenciante de acordo com os 

valores relacionados na Tabela Própria do Credenciado, constante do Anexo I. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O credenciante efetuará as retenções e o recolhimento relativos às 

obrigações fiscais tributárias decorrentes da presente prestação de serviços. 

CLÁUSULA OITAVA- DA RENEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS 

O preço dos serviços é o vigente na data da assinatura deste instrumento 

ser objeto de renegociação entre as partes, observando-se a periodicidade 

r as/Disponibilidade Interna, calculado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas no 
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PARÁGRAFO ÚNICO 

Caso os preços dos serviços venham a ser, no todo ou em parte, 

controlados pelo Estado, o reajustamento dos mesmos observará a periodicidade e os 

índices por ele divulgados. 

CLÁUSULA NONA- DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita quinzenalmente pela 

CREDENCIADA, cujo faturamento deverá ser feito no padrão TISS e encaminhado 

eletronicamente por meio do arquivo XML (Extensible Markup Language). As instruções 

para o faturamento eletrônico estão disponíveis no site: 

www. trf1 . jus. br/setoriais/secbe/pros-social/porta ltiss. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O faturamento eletrônico não isenta a CREDENCIADA do envio dos 

documentos originais de cobrança acompanhado dos comprovantes de prestação de 

serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos beneficiários ou seus 

responsáveis, bem como pela CREDENCIADA, não sendo aceitas Guias de Atendimento 

com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de atendimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A contagem do prazo a que se refere o parágrafo anterior, nos casos de 

internação, será considerada a partir da data da alta do paciente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Consideram-se como demais anexos citados no parágrafo primeiro, 

documentos do prontuário, solicitações de exames, relatórios de despesas médico-odonto 

hospitalares, medicamentos, boletins anestésicos e quaisquer outros comprovantes 

necessários ao processo, ressalvados o código de ética médica, o sigilo ao acesso dos 

0v~LEM~1-.... ocumentos, bem como o respeito à privacidade do paciente, exceto quando solicitado .,. 
~ ~ r médico perito do CREDENCIANTE. 
1. 

ú' 

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

acompanhado, ainda, de 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 Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação 

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

PARÁGRAFO QUINTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE não receberá a documentação 

de cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO 

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. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CREDENCIADA 

providencie as medidas saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer 

ônus ao CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por centro de custo em 

nome do TRF para os servidores do Tribunal Regional Federal da 1" Região, a ser 

entregue no SEPN Quadra 510, Bloco "C", Lote 08, 1° Subsolo, DIVAF/SECBE- Edifício 

Cabo Frio - Brasilia/DF, e, em nome da Justiça Federal, para os servidores da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue no SAS- Quadra 04, Bloco "D", lote 07, 

Sobreloja- Edifício Sede 11- Brasília/DF. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA GLOSA 

Ao CREDENCIANTE é reservado o direito, mediante análise técnica e 

nceira, de glosar total ou parcialmente os procedimentos apresentados em desacordo 

as disposições contidas no presente instrumento. Ocorrendo glosas, estas serão 

.__rueduzidas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança da 

despesa realizada. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CREDENCIANTE poderá exigir a apresentação de documentos 

complementares à realização das análises. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CREDENCIANTE encaminhará a CREDENCIADA relatório 

consubstanciado contendo as justificativas das glosas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

À CREDENCIADA é reservado o direito de recorrer das glosas no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do seu recebimento, devendo o recurso 

por escrito conter: 

1- número da nota fiscal ou outro documento de cobrança; 

2- número do processo; 

3- nome do beneficiário e matrícula; 

4- data de atendimento; 

5- discriminação do(s) item(s) glosado(s); 

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

7- fundamentação para a revisão da glosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- 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 2010NE000002 em 07/01/2010, no valor 

Ç> LEM estimativo de R$ 365.500,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais) para 
c,\) ~'V 

§ JJ zer face às despesas no presente exercício. 

1. 
<I' 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os recursos para cobertura das despesas com o presente instrum~~ 
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previstas para os próximos exercícios correrão à conta de dotações especificas 

consignadas no Orçamento Geral da União. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Havendo 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- 13 Região. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do presente instrumento e na forma do 

art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, o CREDENCIANTE poderá aplicar a CREDENCIADA a 

penalidade de advertência, garantida a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do oficio comunicando a instauração do processo 

administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de reincidência, fica reservado ao CREDENCIANTE o direito de 

rescindir unilateralmente o presente instrumento, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Da aplicação da penalidade prevista no caput desta cláusula e da rescisão 

unilateral constante do parágrafo anterior, caberá a CREDENCIADA o direito de recorrer 

administrativamente, dentro do prazo estabelecido no art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil das partes, decorrente da prestação dos serviços, 

ÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

perdurarem 

Este instrumento terá vigência a partir de sua assinatura e enquan~to 

as condições de contratação,

8 

observados ~mites da conveniê~ e 
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oportunidade da Administração Pública, ficando condicionada, ainda, 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 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 SÉXTA- DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art. 61 , parágrafo único da Lei 

8.666/93, este instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESCISÃO 

O presente termo poderá ser rescindido, por acordo entre as partes, 

mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA- 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, às partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

Brasília, 23 de abril de 201 O. 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 

FLAVIO F AV DE MORAES 
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-~ 
$ FUNDAÇÃO 

"b :ACUL DL DE ~DICINA _ 
TABELA DE OlARIAS E TAXAS FFM- TRF 1° REGIAO- 01/11/2009 

98010000 GRUPO OlARIAS FFM R$ 
~0018 Apartamento --- ------- ---- -- 295,93 

(---;:;-98"'o"'1"'o"'o"'26;;-r.B'-"e.:orçc.;~á-=cri-"o"'c-"o"'m-u_m _________________ -_ _ 166,32 

98010034 Enfermaria (2 leitos) 166,32 
98010042 Hospital Dia (até 12 horas) 177,12 
98010050 Isolamento ------- --- -- 295,93 

98010069 Suite 475,21 
98010077 Unidade Semi-Intensiva neonatal 295,93 
98010085 UTiadu~o 689,06 
98010093 UTI infantil 689,06 
98010107 UTI neonatal 

-----1-

Não estão inclusas nas diárias: 
-- --- -r- ---

------------- -r-- ---
~-,1"-. -:H;.:o~n-=o:..:rá::.r:..:io.::s..;.m:..:.é::.d::.:i.=co::.:s=-..,.....-,.---- ____ _ _____ _ 
2. Refeições de acompanhantes 
3. Enfermagem particular junto ao leito 
4. Serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento --- ----·-=:= ==-
5. Hemoderivados, medicamentos, materiais descartáveis, sondas e curativos -f------
6. Utilização de aparelhagem especial, tais como: aspiradores, respiradores, ___ -1--- __ _ 

bombas de infusAo e sucção externa, monitores cardlacos ___ ___ -f-- __ _ 
7. Uso de sala cirúrgica, recuperação_l)_ós anestésica. '-- __ _ 
8. Oxigênio, ar comprimido e outros gases. 

99010003 GRUPO TAXAS DE SALA FFM ~ ---
9901 0011 Pequena (portes O e 1) 285, 13 
99010020 Média (portes 2 e 3) 475,21 

1--...;9~9~01;.;0038 Grande (portes 4 e 5) ----==--- 712,82 
99010046 Especial (portes 6 e 7) _ -· 948,26 
99010054 Radiologia intervencionista/Angiografias ___ ___ __ 475,21 
99010062 Recuperação pós-anestésica 95,04 

__ 9:<;9~0,;-10070 Endoscopia ___________ ~ 
99010089 Gesso ~ 
99010097 Hemodiálise ____ 118,80 
99010100 Pequena Cirurgia Ambulatorial ________ ~4 

99010119 Quimioterapia 71,28 

99010127 Observação(critériomé~ ==----- __ -1-- 47,52 

OBSERVAÇOES: -f-- - - -
1. A taxa de sala corresponde ao uso por 02 horas ou fração. Por hora subsequente, -r-----

inclusive frações, será cobrado adicional de 50%. No perlodo noturno (19:00 às 7:00),_1-- _ 
fins de semana e feriados, haverá acréscimo de 50%. 

2. A taxa não inclui honorários médicos, consumo de medicamentos, materiais descartáveis, 
- "deSCã'rtâVeis, gasoterapia, anestésicos, equipamentos com taxa especificada nest~~~ ---
3. Serão cobrados a parte equipamentos com monitoragem, raio laser, C02 
microsc,~a microcirurgia, desfibrilador, material de consumo e descartáveis. -=:==- -== 

4. Serviços inclusos na taxa de sala cirúrgica: uso de instalações, ___ -1- __ _ 
equipamentos e instrumental de rotina, desinfecção. - - ------r-- ---

93010001 GRUPO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ----'--~ 
I--~93~0~1~0~0~10~1Ap~llic::.:a~ç~ã~o~d~e::.:in~~1Eeçã~o:..:-::.:p~,a=c::.:ie~n~te::.:e::.:xt7e::.:r::.:no::.:::.: _________ -..,.- ~ 

93010028 Aspiração 9,50 

Departamento de Saúde Suplementar 



~~== 
AI\ 

~ FUNDACÃO 

FACI TAB~ 

93010036 Avaliação nutricional (casos de risco)- por dia 19,44 
93010044 Controle de PVC - por dia 11,88 

-gJQ10052 Curativo grande (incisões contaminadas, grandes cirurgias, queimados 51 ,84 
93010060 Curativo médio (cesárias, drenas, lesões cutaneas) 28,08 

~0079 Curativo pequeno (cateteres, flebotomias, incisões ~~ue;;asr- - ~--~ . -----e3o1 0087 Esterilização de instrumental cirúrgico- fora de sala cirúrgica 17,28 - 93010095 Instalação de equipo de soro 11 ,8~ ---
93010109 Lavagem gástrica - ~~ 

- 93010117 Orientaçao para ostomizado - 28,08 
93010125 Preparo de dieta enteral - por dia 28,08 

~10133 Preparo de dieta parenteral - por dia -- - - 47,52 
93010141 Preparo de medicamento quimioterápico - por dia-- 47,52 

~10150 Retirada de gesso, sutura ou imobilizaçao - paciente exter-;;o-- 11 ,88 
93010168 Sondagem gástrica --- ---- 11 ,88 
93010176 'Sondagem naso-jejunal - ---- 11,88 
93010184 Sondagem reta I/ Enteroclisma 11,88 ---
~10192 Sondagem vesical 9,50 

93010206 Tricotomia 14,26 
~0214 Preearo de dieta ceto_gênica ( infantil) ~----___ _ -· 41 ,04 

Observações: Medicamentos, materiais de consumo e descartáveis serão cobrados à parte. 

----gro10006 GRUPO SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS FFM R$ 
97010014 Aspirador ultra-sônico - por uso 285,13 

--e?õ10022 Balão intra-aortico- por d-ia ___ 118,80 --
~0030 Berço aquecido /lsolete - por dia 71 ,28 

97010049 Bisturi bipolar - por hora 11 ,88 ----
97010057 Bisturi eletrônico (Valleylab)- por hora 11 ,88 
97010065 Bomba de infusão - por dia 95,04 ----
97010073 Bomba de sucção contfnua - por dia 95,04 
97010090 Camf>lmetro - por uso 71,28 
97010103 Capnógrafo- (cirurgia)-~ ---- 58,32 
97010111 Cardioversor com monitor- por uso 

c-- 47,52 
- ----gro10120 Clin~ron - por dia 82,08 ---

97010138 Cobertor térmico - por uso 82,08 -97010146 Colchão anti-escara (água, ar, etc) - por dia 19,44 --- --- - -
97010154 Colchão térmico -.por uso 146,88 
97010162 Craniótomo elétrico ou pneumático (nitrogênio incluso)- ~or uso 118,80 
97010170 Criocautério - por uso 71 ,28 

~0189 Dermatomo (lamina e faca a parte) por uso 34,56 
97010197 Dermoabrasor - por uso --- -- - 47,52 

-gro10200 Drill - por uso --- --- - - 47,52 

- --gy-010219 Esternótomo - por uso 47,52 
97010227 Estimulador de nervo - por uso 47,52 
~o235 Facoemulsificador - por uso --- -

118,80 
-----gyo1 0243 Fotóforo -por uso 

----- --
19,44 ---

97010251 Fototerapia - por hora 3,46 
97010260 Garrote pneumático (n~rogênio incluso)- por uso --- 58,32 

1 -~10278 Halo craniano -_por dia 23,76 
97010286 Incubadora de transporte - por hora --- --1--

35,64 
97010294 lntensificador de imagem -por uso 19,44 
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-- 97010308 Laser - por uso 142,56 
97010316 lipoa~irador- por uso __ - - 71,28 
97010324 litotritor - por uso 1.328,43 
97010332 Marca-passo externo (transitório) - por dia - - 58,32 

- 97010340 Microscópio cirúrgico - por uso 118,80 
97010359 Monitor de pressão arterial intraluminal - por dia ou fração - - 58,32 
97010367 Monitor de pressão arterial não invasivo -j>or dia ou fração 30,24 

- 97010375 Monitor de pressão arterial pulmonar (PAP)- por dia ou fração -- - 58,32 
97010383 Monitor de pressão intra-craniana - por dia 237,61 
97010391 Monitor de temperatura reta I ou esofágica - por dia ou fração - - 43,20 
97010405 Monitor fetal - por uso 82,08 ----
97010413 Monitor hemodinâmico - por dia ou fração 95,04 -----
97010421 Oxlmetro (cirurgia)- por uso 58,32 
97010430 Perfurador elétrico ou pneumático (nitrogênio incluso)- por uso 71 ,28 

f--- 97010448 Quadro balcânico - por dia - - 11 ,88 
97010456 Raio X no leito 1---

14,26 
97010464 Respirador de pressão - por dia ou fração 

-
86,40 

97010472 Res_pirador de volume - por dia ou fração - r- 142,56 

- 97010480 Retinógrafo - por uso __ ·-r-- 82,08 
97010499 Serra elétrica ou pneumática(nitrogênio incluso)- por uso 82,08 - 97010502 Tração esquelética (adulto) - por dia 23,76 
97010510 ~ão esquelética (infantil)- por dia 

- r- 11 ,88 - 97010529 Ventriculoscópio - por uso 237,61 
97010537 Videoartroscópio Jcirúrgico- incluindo instrumental)- por uso 771,14 

-· 97010545 Videobroncoscópio (cirúrgico - incluindo instrumental)- por uso - ~ 594,02 
97010553 Videoendoscópio (cirúrgico- incluindo instrumental) - por uso 594.02 

- 97010561 Videohisteroscópio (cirúrgico - incluindo instrumental)_- por uso 
1--

594,02 

- 970105~~ Videohisteroscópio (diagnóstico) por uso 190,08 
97010588 Videolaparoscópio (cirúrgico - incluindo instrumental)- por uso - - ~~ 

-- 97010596 Videolaparoscópio (diagnóstico) - por uso 237,61 
97010600 Videotoracoscópio (cirúrgico- incluindo instrumental) por uso 771,14 
97010618 ~ureteronefroscópio -_ E_Or uso 237,61 
97010626 Videouretroscópio - por uso 190,08 - 97010634 Vitreófago - por uso 58,32 -- -
97010642 Yag laser - por uso 237,61 --
92010008 GRUPO DE GASOTERAPIA FFM - - R$ 

1- 92010440 Ar comprimido - por hora 10,66 --
92010016 Inalação 7,13 
92010024 Oxig_ênio (cateter) - por hora 11,88 
92010032 Oxigênio (nebulizador) - por hora 19,44 - 92010040 Oxigênio (respirador) por hora --v;oo ---
92010059 Dióxido de carbono (congelação) - por uso 24,84 
92010067 Protóxido de azoto - por hora 

---- 1--
~ - r-

MEDICAMENTOS: Preço de Braslndice (consumidor ou preço de fábrica+ 25%) ou NF .::_~ 

MATERIAIS: Tabela Simpro (fábrica+ 25~F + 15% 

CONSULTA: R$45,47 
HONORARIOS: AMB/92 - CH 0,40 
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