
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGiÃO 

TERl\10 ADITIVO 

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2013- PA- 0005242-40.2014.4.01.8000. 

Crcdenciantc: 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. 

Credenciada: Real e Benemérita Portuguesa de Beneficência - Hospital São José, inscrita 
no CNPJ 61.599.908/0015-33, situada na Rua Martiniano de Carvalho, n" 965, Bela Vista, 
São Paulo, CEP 01321-001, telefone (011) 3505-1000, e-mail: 
negociacao.comcrcialúiibpsp.org.br, neste ato representada por seu Presidente Rubens 
Ermírio de Mm·aes, CPF 125.551.048-01. 

Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL 
(Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em 
sessão de 09/04/2014, e homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/20 14; 
Processo Administrativo 6.839/2006. 

Cláusula primeira - Do objeto. Este instrumento tem como objeto alterar diversas cláusulas do Termo de 
Credenciamento 001/2013, inclusive a do preço. que passa a ser regido pelo conjunto de cláusulas do anexo 
deste ajuste, de forma consolidada. 

Cláusula segunda - Da vigêucia. Este termo passa a ter vigência na data da sua assinatura, com efeitos 
financeiros desde 01/01/2015. 

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

Cláusula quarta - 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, de agosto de 2015. 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA 

Crcdenciante - ~~~~~RF~l: R€~o 
/ .c ------ .-'f /-"' ,/ -

/ ' 
RUBENS ERMIRIO m: MORAES 

/' 

/et~denciada- Real e Benemérita Associação Pmiuguesa de Beneficência -Hospital São José. 



Anexo I -1" Aditivo ao Termo de Credenciamento 00112013 

Credencianlc: União/TRF-1' Região, CNPJ 03.658.507/0001-25. 

Credenciada: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital São 
José, CNPJ 61.599.908/0015-33. 

Cláusula primeira - Do objeto. Este instrumento tem por objeto a prestação, pela Credenciada, de serviços 
médico-hospitalares para tratamento em diversas especialidades, nas áreas de ambulatório, internação clínica e 
cirurgia, serviços auxiliares ao diagnóstico e terapias, conforn1e cadastro de pessoa jurídica. 

Cláusula segunda - Da finalidade. A finalidade deste credenciamento é oferecer aos magistrados e servidores 
do TRF-1" Região, das Seções c Subseções Judiciárias, bem como aos seus dependentes, serviços 
imprescindíveis à preservação da saúde. 

Cláusula terceira- Da clientela. A clientela dos serviços objeto deste instrumento é formada, exclusivamente, 
pelos inscritos no Programa de Assistência aos Magistrados c Servidores da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus da Primeira Região - PRO-SOCl AL. 

Cláusula quarta -Das obrigações da Credenciada. A Credenciada obriga-se a: 

4.1 -manter todas as condições que ensejaram o credenciamento, particularmente no que tange à regularidade 
fiscal, à capacidade técnica e operativa, instalações adequadas, equipamentos e materiais de qualidade e de 

quadro técnico-profissional qualiücado, com padrão igual ou superior ao declarado na proposta de prestação de 
serviços; 

4.2 - prestar a assistência aos beneficiários do PRO-SOCIAL, em suas instalações e dependências, por seu 
quadro técnico-profissional; 

4.3 - informar ao Credenciante eventuais alterações promovidas no ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
da empresa, bem como atualizar os documentos que tenham validades expiradas; 

4.4 - comunicar, formalmente ao Credenciante, eventual mudança de endereço de suas instalações t1sicas, para 
fins de nova inspeção, o que implicará reavaliação da qualificação técnica e operacional, somente podendo 
atender nas novas instalações após expressa autorização do Credenciante; 

4.5 - informar ao Crcdcnciantc quaisquer alterações do corpo clínico e/ou da relação dos serviços objeto deste 
credenciamento, cuja inclusão dependerá de prévia autorização; 

4.6 - tratar e atender os beneficiários do PRO-SOCIAL com urbanidade, diligência e sem discriminação; 

4.7 - manter atualizada, perante o Credenciante, a relação dos profissionais c serviços especializados 
apresentados na proposta; 

4.8 -- apresentar a cobrança dos serviços prestados de forma clara e objetiva, informando os respectivos 
códigos e valores com honestidade, lealdade e probidade; 

4.9- acompanhar o preposto indicado pelo Credcnciante nas fiscalizações às instalações da Credenciada; 

4.1 O - responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre os valores 
dos serviços prestados e comprovar, mediante apresentação de documentos, eventual isenção tributária de que 
seja beneficiário; 

4.11 - observar, em todos os procedimentos, as orientações técnicas e operacionais constantes das tabelas 
adotadas pelo PRO-SOCIAL e respectivas instruções gerais, bem como de outras orientações contidas em 
correspondências encaminhadas pela Administração do Pro-Social; 

4.12 - abster-se de exigir garantias como condição para prestar atendimentos, tais como cheques, notas 8 .':0 
promissórias, caução em dinheiro ou em títulos; ' vt 
4.13 - É vedada a exigência de prestação pecuniária por parte da Credenciada aos beneficiários do programa, '/;1,:,,,,,
por qualquer meio de pagamento referente aos procedimentos contratados e autorizados, excetuando-se os 



casos de procedimentos não autorizados/contratados pelo Crcdcnciantc, bem como aqueles previstos na 
regulamentação da saúde suplementar de mecanismos de Regulação Financeira da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar-· ANS. 

Parágrafo único. Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto deste instrumento. 

Cláusula quinta- Das obrigações do Credenciante. O Credenciante obriga-se a: 

5.1- efetuar os descontos e recolhimentos tributários previstos em lei; 

5.2 - fiscalizar a prestação dos serviços por meio de perito/auditor sob seu exclusivo comando; 

5.3 - responsabilizar-se pelo pagamento das despesas autorizadas, em conformidade com tabelas e preços 
previstos neste instrumento; 

5.4- zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste termo. 

Cláusula sexta - Do atendimento. À Credenciada incumbe a observância, nos atendimentos, das regras a 
segmr: 

6.1 - O atendimento aos beneficiários dar-se-á mediante apresentação da Carteira de Beneficiário expedida 
pelo PRO-SOCIAL, acompanhada de hábil documento de identificação. 

6.2- Autorização prévia expedida pelo Credenciante para procedimentos cirúrgicos eletivos (que devem conter 
laudo médico justificando a necessidade), internações eletivas, tratamentos dermatológicos e tratamentos 
seriados (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e outros). 

6.3 - Procedimentos exclusivamente estéticos não terão cobertura. 

6.4 - Nos casos de emergência, a Credenciada prestará assistência e internação mediante emissão de guia de 
atendimento. Caso a internação tenha previsão superior a 72 horas, o paciente ou responsável deverá requerer 
autorização ao PRO-SOCIAL. 

6.5 - Alterações relativas aos procedimentos de autorização serão efetuadas exclusivamente pelo Credcnciante, 
comunicando à Credenciada por meio de oficio ou correspondência eletrônica. 

6.6- As guias padrão TISS estão disponíveis neste endereço: http://portal.trfl.jus.briportaltr!'Jiscrvidor/acocs
c-programas/ p ro-suc i ai !pro -soe i a l / ass i stcnc ia- indireta/guias-c-form ularios/. 

6. 7 - Não serão aceitas guias com rasuras e/ou erros no preenchimento. O correto preenchimento da Guia 
confere maior agilidade ao seu cadastramento na seção de faturamento e no efetivo pagamento. 

Cláusula sétima - Do acréscimo e da supressão de procedimento. Eventual acréscimo ou supressão de 
procedimentos naqueles propostos pela Credenciada, somente poderão ser feitos, por meio de apostilamento ao 
presente termo de credenciamento, após prévia autorização pelo Credenciante. 

Cláusula oitava - Do preço. Os serviços serão pagos de acordo com as regras a seguir: 

8.1 - SADT (serviço de apoio, diagnóstico c terapêutica): Tabela AMB 92, CH 0,38, sendo duas vezes os 
valores da referida tabela. Os procedimentos nào existentes na tabela AMB/92 terão por base a CBHPM 5" 
edição, uma vez e meia, UC:O no valor de R$14,33; 

8.2 -Honorários médicos (procedimentos, visitas, plantões de UTI e especialistas c consultas) -A cobrança 
dar-se-á como particular. 

8.3 - Medicamentos: valores constantes do Guia Farmacêutico Brasíndice - PMC, exceto para medicamentos 
de uso restrito hospitalar que serão acrescidos de 38,24% (trinta e oito por cento e vinte e quatro centésimos), 
sobre o preço de fábrica, a título de operacionalização. Os medicamentos não constantes no Guia Farmacêutico 
Brasíndice serão pagos de acordo com a Tabela de Preços da Beneticência Portuguesa. 

8.4 - Materiais descartáveis e OPME (órteses, próteses e materiais especiais): Tabela de Preços da 
Beneficência Portuguesa vigente. 

8.5 - Taxas c diárias, consultas e serviços hospitalares: Tabela própria do Hospital São José, ANEXO I c 
ANEXO I!. 

Cláusula nona - Da renegociação de preços. O preço dos serviços objeto do presente credenciamento 
acompanhará o da tabela citada na cláusula oitava. 

s~ 
9.1 - Eventual renegociação respeitará periodicidade mínima de um ano, contado da assinatura deste /! 

instrumento ou da última repactuaçào. .1/.JI-
9.2 • A renegociação deverá ser pleiteada dentro da periodicidade estabelecida no subi tem 9.1, sob pena de ''"llo/ 



ocorrer preclusão lógica de exercício desse direi lo. 

9.3 -A renegociação será precedida de solicitaçüo tempestiva da Credenciada e terá como balizador a variação 
do IGP-Dl/FGV apurado no período. 

9.4 - Os efeitos financeiros da renegociação serão devidos somente a partir da data do pedido, observado o 
interregno mínimo de doze meses, contados da data da assinatura do credenciamento ou da última 
renegociação. 

Cláusula décima - Do pagamento. A cobrança dos serviços prestados será feita mensalmente pela 
Credenciada, conforme cronograma de entrega de faturas informado pelo Credenciante, cujo faturamento 
deverá ser feito no padrão TISS c encaminhado eletronicamente por meio de arquivo XML - eXtcnsible 
Markup Language (as instruções para o faturamento eletrônico estão disponíveis no 
si te: http :/I po rlal. trfl . jus. b r. po rtaltrfl /servi dcm acoes-c-pro gramas/ pro-social/pro-soe i a 1/ sistemas/ c-p ro-soc ia 1/ 
). 

10.1 - O faturamento eletrônico não isenta a Credenciada do envio dos documentos originais de cobrança, 
acompanhados dos comprovantes de prestação de serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos 
beneficiários ou seus responsáveis e pela Credenciada. 

I 0.2 - Consideram-se demais anexos, citados no subitem I 0.1, documentos do prontuário, solicitações de 
exames, relatórios de despesas médieo-odonto-hospitalarcs, medicamentos, boletins anestésicos c quaisquer 
outros meios necessários à comprovação de despesas, ressalvadas as hipóteses contempladas no código de ética 
médica e as situações de reconhecido sigilo, con tidencialidade ou respeito à privacidade do paciente, que serão 
afastadas em caso de solicitação formulada pelo médico-perito do Credenciante. 

10.3 - O pagamento será realizado mediante comprovação de regularidade do documento fiscal, de acordo com 
a validade das seguintes certidões: 

a) Certidão Negativa de Débito- CND (Seguridade Social- INSS); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS); 

c) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
(Receita Federal e Dívida Ativa da União/Procuradoria da Fazenda Nacional); 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT (Justiça do Trabalho). 

10.4- O Credenciante efetuará o pagamento dos serviços prestados em até 20 (vinte) dias úteis, contados da 
data da liquidação da despesa. 

I 0.5 - A liquidação da despesa dar-se-á em 20 (vinte) dias úteis e compreende: recebimento da documentação 
do faturamento; abertura e autuação do processo; conferência do arquivo eletrônico XML recebido; análise e 
auditoria das contas (guias médicas/odontológicas e contas de internação hospitalar); glosas e demais 
procedimentos necessários à verificação da regularidade da prestação do serviço. 

I 0.6 - Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 10.4 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da 
Credenciada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA e sobre o montante devido incidirão juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, pro rata, 
relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para o pagamento e o da sua efetivação. 
A Credenciada deverá formular o pedido de correção monetária, por escrito, ao Credenciante, acompanhado da 
respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança. 

I O. 7 - Eno no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa implicará 
sustação do pagamento até que a Credenciada c !c tive a correção, hipótese que restituirá todo o prazo previsto 
no subitem I 0.4, sem quaisquer ônus para o Credenciante. 

I 0.8 - A nota fiscal deverá ser emitida separadamente, por centro de custo, em nome do TRF -I a Região para os 
servidores do Tribunal Regional Federal da 1" Região, a ser entregue no SAS, Quadra I, Bloco "C", Edificio 
Anexo I, Térreo - Brasília.DF, CEP 70.096-900; c em nome da Justiça Federal, para os servidores da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, a ser entregue no SAS, Quadra 4, Bloco "D", lote 7, 9° andar- Edificio Sede 11 -
Brasília/DF. 

Cláusula décima primeira - Da glosa, Ao Credcnciantc é reservado o direito, mediante análise técnica c/--. 
financeira, de glosar total ou parcialmente os procedimentos apresentados em desacordo com as disposiçõ~;{ B.~ 
contidas no presente instrumento. \ V.J-l 

,._,. I 

11.1 - O Credenciante poderá exigir a apresentação de documentos complementares à realização das análises,'
1wo,cD 



inclusive o Relatório de Auditoria Hospitalar- RAH, quando for o caso. 

11.2 - As glosas serão deduzidas pela unidade de preço que serviu de base de cálculo para a cobrança da 
despesa realizada, e à Credenciada será enviado relatório consubstanciado contendo as devidas justificativas. 

11.3 -A Credenciada poderá apresentar recurso das glosas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da 
data do seu recebimento. 

I I .4 - O recurso deverá conter: 

a) número da nota fiscal ou outro documento de cobrança; 

b) número do processo; 

c) nome do beneficiário e matrícula; 

d) data de atendimento; 

e) discriminação do(s) item(ns) glosado(s); 

f) valor do(s) item (ns) glosado(s); 

g) fundamentação para a revisão da glosa. 

11.5 - A Credenciada somente poderá recorrer de cada glosa uma única vez, salvo o direito de petição da Lei 
9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

11.6 - Os valores eventualmente pagos a maior à Credenciada, apurados em regular processo administrativo, 
serão descontados de pagamentos eventualmente devidos pelo Credenciante à Credenciada, ou saldados 
mediante depósito na conta corrente do Pro-Social a ser informada, no prazo de lO (dez dias) dias, ou, ainda, 
cobrados judicialmente, nessa ordem. 

Cláusula décima segunda - Da dotação orçamentária. Os recursos consignados no Orçamento Geral da União 
em cada exercício, destinados aos pagamentos das despesas com assistência à saúde dos servidores do TRF-1• 
Região, tão logo sejam empenhados, será providenciada pelo Tribunal a publicação de extrato da respectiva 
nota de empenho no Diário Oficial da União. 

12.1 -Os recursos consignados no Orçamento Geral da União serão complementados, quando necessário, com 
recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro e 
Segundo Graus da Primeira Região- PRO-SOClAL. 

Cláusula décima terceira - Das penalidades. A Credenciada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, que serão 
aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma da 
Lei 8.666/1993: 

a) advetiência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária, com impedimento de firmar contrato ou credenciamento com o TRF\1• Região 
pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

13.1 -As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do caput desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com 
a da alínea "b", também do capt!l. 

13.2- São puníveis com advertência falhas cuja gravidade não façam incidir a pena de suspensão. 

13.3 -À credenciada poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do procedimento 
realizado de forma insatisfatória ou incompleta. 

13.4- A recusa ou a falta injusti!ícada na prestação de serviço ensejará aplicação de multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do procedimento não realizado. 

13.5 - São passíveis de suspensão o descumprimento das seguintes obrigações previstas na cláusula quarta, 
além de outras de idêntica gravidade, bem como a reincidência nas falhas puníveis com advertência: subitens 
4.1, 4.6, 4.8, 4.11, 4.12 c 4.13. 

13.6 - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pelo Crcdcnciante à Credenciada ou recolhido, pela Credenciada, em Guia de 
Recolhimento da União- GRU com código da unidade gestora fornecido pelo Credenciante. /~ 

Cláusula dé~ima quarta - Da vigência. A part~~ da assi~atura, este instrumento vigorará pelo tempo que tor[' rf : 
convemente as partes, observados os tem1os da cwusula dectma qmnta. \';, , 

. ''?lo_l_9 



Cláusula décima quinta - Da resilição. Mediante formal comunicação/notificação da parte interessada, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá este ajuste ser denunciado. O distrato poderá ser efetivado em 
qualquer momento, por acordo entre as partes, garantida a continuidade da prestação de serviços dos 
beneficiários internados ou em tratamento. 

15.1 -A extinção deste ajuste não afasta a responsabilização da credenciada por falhas verificadas durante sua 
regular vigência, sobretudo em se tratando de processo de penalidade em curso. 

Cláusula décima sexta - Da publicação. Extrato deste instrumento será publicado na imprensa oficial. 
conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.66()/1993. 

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

ANEXO I PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2013 
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<AflC 167,08 

A. 'A IA DE .. 'l'ARELIIC )E I< 887,66 

~~oX,'Rc;1A: POR ~~Al'AKHIIO I EQI <TO PARA Akl t , PARA R$ 

, POR USC RS 
' R$ 

!PARA INSTALA(/AO DE CATETER R$ 

li23,76 

6H6,14 

21,80 
591,13 

137,46 

I 8200006 6002852 
1RRONICO POR HORA 
iEJ\ O, POI. HORA 

H2000l4 

CODIGO BP 
5200001 

5200002 

60028335 
1'0[\l ' 

IA XA DE REFEIÇA DE 

60033541 

I NO ,POR RI 

.HORA 

:E DO R$ 

<NHANTE : l C I JANTAR R$ 
"' liAN I E (CACE IJA MANHA UU CACE DA RS 

R2,43 

1,04 
,19 

I, 
21 

49,64 

31 15 

IH,94 

~2~0000~69==~~~~0~~~~ ~~:(A POR USO/S~/SSA, D~ SALA DF C'OLOCAÇ?.fli~.R~<'F~'T .~IR~Ail~A.~ DD~E;GFCIS~SC=tíR<t:S. ===~23~6/;-',~~;l 

~~~==:::~;00~15~32i2;;;;;;~T~AI~X·A~,D~EI~~y~~~~~Ç.~~~·~IPOO~ERLU~:;~~,~~C''~~:,!~ir\~rn'F~OR~A,~DA~~"~11 '~"M~II·U"I;I~EI~DO;;;;~R~$;;;;;;;;I~J,~lld 3400034 
óOOl 5292 TAXA "i'c~J~b~~~f:tOP~l~ L ','~~l FORA DA,/,"" »I·UTI E DO R$ IJ,n 

3400039 IA(A OR UNIDAIJ '_!?_!L ~<A~IV~IO~l G~'R <A~.<~N'bLDE========+~R·~===8~8, .. 
340003R ====wr:gA(~A. ~O~RI U~ é". IVO l!O 

I A UENL 60,: 

~--- --~t-,.;~~: ~~.:Bl~Ll~liZ;:;::;::A;;;::::::::::::t4t=::::JJ~ 58, 

~ -------H~*uS; EMGEI ~ 
340008 ::;,;,;:_---·t;êi~k;U~;"" TOS :E2Il 
3400167 60022787 TAXA DE "" I VEmCAL FOI DA U'IIIM:MI·UTI E DO R$ IJI,29 

3400170 

3400043 

3400017 

14/WW< 

60023546 

600:!8815 

45,1 J 

R$ 

e-
----f~~ 6~059 'I I ,NDI /ANIMA•;AC .CA 'ORlA ~f---....;;.:,275;:,:1,,5~6 

---fi-"' 6~0 75 : IATEThRISMC LJMBLICA O ~"----......,:6""51,,""3lé5'-f 
60028777 I AIÚ;Ú . ASSISTENCIA DE ENI . I PARA COLE! R$ 32,95 

~~~i;~r::::: ~~====~~:~~~x~:A~~A~I,~l~S,1~·~1N~(~D~E~~~~~~~~·~~~:~~:~~;:~:~~~~~iTN;~'.I~O;I·~L~-~E;·D~E;;,cG;LLl;.C:;E~~~~======~I~ ~1~4o!tt:===P !"TA .'A DE iA .TER ARi'êRJ iNOSO =--;-
3400094 60028823 [;~,~A DE A"ISl'J.cNLIA "" ' I PARA INST. DE D"LlSE R$ KJ,ló 

j;,JOOOS 60028815 i i:~~·~R';.i'~ ~S.SI.ISII.':N\·T'.'· I . !PARA INST. . l DE CATETER R$ 

~ f A XA DE M, ISORIO/ :iiT[' . . ' RS 

]400097 60028866 ! ~~1,~~ADE I .. '· . I PARA'fNSTALAÇAO DE PA R$ 

13400098 60023546 R$ 

3400099 60018607 
1 

~isA DE I DE CATETER DE LONGA '""L"'· POR R$ 

'AXA I PAI I R$ 
I J4UUIUI óUUlJL\6 Te XA POR UI I DE SALA DF CO :I JIIAlJA DE Cil'SSO R$ 

137,45 

201,6: 

90,95 

45,11 

12,11 



3400!02 ... 160025000 

3400IOJ 1 l'~4D"o"'lo"J,----~ 
3400!04 
CODIGOBP 
5200008 

ALUGUEL.' TAXA DI. APARELHO PARA TRAÇÃO COLUNA VERTEBRAL POR R$ 
DlA 
l'AXA DE SFRV!CO DE ENFERMAGEM R$ 
TA. XA DE SERVICOS DE ENFERMAGEM 1:-.JTESIVOS R$ 

! CO'J"SULT A NUTRf<:JoNIST A I RS 

52,32 

148,48 
2()7,27 

CODIGOBP ;~~~~~~~~~~~~;;,;;;;;;:;~==!3~========~~~ ~~gJ~O~OOffi7aR~~==:l~6~"~l2~34~2~2::===-=~~-~;_T~A~'lx~A~P~O~R~U~S~O~/~S~("~sS\o DE SALA DE RADIOTERAPIA R$ 379 46 R3000R! 60026987 -ÃI.UGUEL i TAXA DF CiARROTE PNEUMATlCO, POR USO R$ 99,83 
t\LUG\JELiTAXA BJsT"flRl ELETRICO BIPOLAR EM NEUROCIRURGIA, POR 213_07 R3000B4 

8300086 
8300122 
8300123 

8300124 

60025530 

60027231 
60027207 
8300123 

60024437 

uw u . 
ALUGUEL1TAXA DE UPOASPTRADOR POR USO RS 167,08 

___ -~J:UGUE_Li:'A~,A DE ~<\SER UROLOGIA POR USO R$ 866,15 
1 AXA DE bRU_;N LASI:R R$ 1.278 60 
ALUGUEL/TAXA DE APARELHO I EQUIPAMENTO PARA 
MLDTASTINOSCOP1A PARA CIRURGIA POR USO R$ 

33
0,51 

ALUGUEL/TAXA DE APARELHO/ EQUIPAMENTO PARA TORACOSCOPIA R$ 330,51 

'""~~------ ~::::::::~I~'A~R~A~C~I~R~ll~R~G~IA~IJ'O~lt!\~J~SO~~~~~~~~~~~~~~~~====tJ~:::::::::E~~ r~G00!25 ~ ALUGUEL i TAXA DE FIBRA OTICA AFAST ADOR LUMINOSO POR USO R$ 50,56 
~G00! 26 600241 ()0 1\LUGUEL..-TAXA DE I\ PARELHO I EQUIPAMENTO PARA ARTROSCOPIA $ 239,33 

PARA D!AGNÓSTICO, POR USO R,' 

R300127 60025158 ALUGUEL/TAXA DE 1\SPIRADOR A V ACUO, POR USO R$ 78,38 
8.100129 60024178 ALUGUEL.,TAXA DE APARELHO/ EQUIPAMENTO PARA BRONCOSCOPIA R$ 291,79 

COM Vlf)EO, POR l:SO 
l-:300130 ()002R955 TAXA DE CARRO Al\ESTESICO POR USO R$ 70,04 

8300131 60024275 ALUGUEL/TAXA DE APARELHO/ EQUIPAMENTO PARA COLONOSCOP!A R$ 273,81 
COM \'IDEO POR CSO 

8300132 60013916 TAXA DF USO DF CRA"JIOTOMO ..,.,,.,..---..j~----~414 60 
t ,R~3~00~1.:.3l'----f.:;6(~)0;:;24~9:;0.;..9 ----·~A lUG UEL!TAXA DE ".PARELHO ELETROCRIOCA UTERl USC 
r~GOOI34 60024313 

AlUGUELiTAXA DE APARELHO/ EQUIPAMEN N1;~roPiÃA~TR$ ____ __;
508

,
03 

COM VIDEO POR CSO 

8300135 

R300!36 

R3iXH37 

830013!5 

R100l39 

8300140 
R300141 

~GOOI42 

K300143 

8300144 

R300145 

8300146 

60024330 

60026731 

60024402 

60026960 

60024828 

60024933 
60027339 

60025077 

60025042 

60027460 

60024232 

60031778 

/\LUGUELiTAXA DE !\PARELHO/ EQUIPAMENTO PARA ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA C0\1 V!DEO, POR USO 

R$ 

ALUGUEL /TAXA DF ESTIMULA DOR CORTICAL, POR USO R$ 
ALUGUEUI'AXA DE APARELHO I EQUIPAMENTO PARA LARINGOSCOPIA R$ 

293,79 

65,37 

3R4,l5 
COM VIDE O, POR l:SO . 

ALUGUEL TAXA DF FOTOFORO POR USO ~=====:E:rrj 
ALUGUEL/TAXA DE APARELHO DE RAD10FREQUENCJA EM GERAL, P 

uso =====~43[5,07 
TAXA DE APARFUIO IIFMODIALISE/1-IEMOFILTRA _AO ~ 

ffi:xA DE MARCA PASSO PROV!SORIO i TEMPORARIO TRANSVENOSO 1m 
ALUGUEL-' TAXA DI·: APARELHO PLESTIMOGRAFO ARTERIAL/ VENOSO, R$ 
POR USO 
TAXA DE INSTAL/\Ç\0 DE EQUIPO DE PRESSA() VENOSA CENTRAL. POR 
USO/SESSÃO 
ALUGUEL TAXA DF MORCELA DOR POR USO 
ALUGUEL/TAXA DE APARELHO/ EQUIPAMENTO PARA 
CISTOURETEROSCOPJA COM VIDEO POR USO 
HXA DF MONITOR i MONITORIZAÇAO DE OX!METRO, POR DIA, FORA DA 
UTf E DO CENTRO ClRURGICO 

!03.48 

R$ 103.48 

R$ .'i7R, 76 

R$ 367,30 

RS 5,04 

8300147 60024550 ill UGUEL.iTAXA DE APARELHO I EQUIPAMENTO PARA 
RF.TOSIGMOIDOSCOl'IA COM VIDEO POR USO R$ 67,85 

~Hg3~00~1~4~H===:t~600~2~HI~0~6====-:-~- R$ 39,11 

8300149 ti0028J 49 <:m:s:c:o:r:I:o::=::tJR~St::===j4~6tl 'I"'t:j 8300150 60025239 , L R$ 6H6.32 

8300151 60024453 NASOLARINUOSCOPlA COM VIDEO POR USO A RS 297· IS 

i\300152 60024968 1\l.UGUF.LTAXA DE !\PARELHO PARA DrATERMIA, POR USO R$ 105,10 

~C~OQD~IG~'OQlBITr::::t:::::::::::::::~:: 
6030000 

PET Ci' 
f-ó-O_I_I2_J_O----J----------""i:tt~QCISA NAT PÓR COMPONENTE HEMOTERAPICO (HEPATITE B, 

HEPATITE C, 1-JIV~ 

4.310,78 

320,07 

6010709 PESQUSA NAT POR UNIDADE SANGUE TOTAL (HEPATITE B, HEPATITE C, 320,07 

~--------L---------"~~"~1~·-----------------------------------------L------------~ 



sei! 
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ANEXO 11- PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2013 

--
Procedimentos Valor R$ 

- -
!Avaliações Fisioterapia 50,00 

!Avaliações c Sessão Fonoaudiologia 60,00 

!Avaliação e Seção Terapia Ocupacional 60,00 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da 
Secretaria, em 10/09/2015, às 16:59 (horário de Brasília), conforme art. [0

, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trfl.jus.briportaltrfl/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador ll09193 e 
o código CRC 85634CDE. 

SAU/SUL- Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores- CEP 70070-900- Brasília- DF- www.trfl .jus.br 

0005242-40.2014.4.01.8000 1109193v8 

,- s:;;"\ 

·~ 1-J•l ,i 
C;.".i'/f)\.(i: ·-· 


