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ALLIANZA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita sob 
oCNPJ n. 1.077.418/0001-13, neste ato representada pelo seu sócio RALFE APARICIO DO 
PRADO, já devidamentequalificados no procedimento de seleção em epígrafe, com fulcro no 
item 9 do edital, vem, respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, por 
seurepresentante constituído, na forma da Legislação Vigente e de acordo com oEdital de 
Licitação, apresentar  

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
contra a decisão daComissão de Avaliação de Conformidade de 

Processos de Aquisição de Bens e Serviços que declarou por meio da Ata de abertura e 
julgamento, vencedora a empresa FISIOTEN – ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA, 

pormanifesta inexequibilidade da proposta ofertada, expondo para tanto os fatos e 
fundamentos a seguir deduzidos: 

 
 

I. DOS FATOS 
 

Por intermédio de sua Comissão de Avaliação de Conformidade de 
Processos de Aquisição de Bens e Serviços, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João 
Amorim - CEJAM, promoveua respectiva seleção de fornecedores, sob a modalidade de 
“Coleta de preços”, do tipo “Técnica e Preço”, objetivando a seleção de propostas para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de saúde naespecialidade de 
fisioterapia para atendimento do Hospital Geral de Carapicuíba– HGC – CONTRATODE 
GESTÃO 43104/2020. 

 
Assim, interessada em participar da seleção, a empresa ALLIANZA 

FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita sob o CNPJ n.º 11.077.418/0001-13, 

adquiriu o Edital e apresentou proposta, sendo julgada habilitada. 
 



Outrossim, tendo ocorrido a sessão de abertura dos envelopes foi 
julgada como vencedora a proposta apresentada pela empresa“FISIOTEN – ATIVIDADES 
DE FISIOTERAPIA LTDA”, em razão do valor da proposta. 

 
Lado outro, ocorre que a referida proposta não atende aos 

requisitosmínimos, em virtude dea proposta apresentar valorinexequível, o que impõe a sua 
desclassificação, conforme demonstraremos aseguir. 

 
 

II. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 
A interposição do presente recurso é tempestiva, considerando o prazo 

de02 (dois) dias úteis para apresentar recurso, após a publicação da ata no site, conforme 
previsão editalícia (item 9–DOS RECURSOS). 
 

A empresa recorrente não venceu a disputa, portanto, evidencia 
ointeresse recursal. 

 
A peça de irresignação é proposta por empresa credenciada e 

participanteda licitação, o que atesta a sua legitimidade. 
 
Presentes, portanto, os pressupostos recursais. 
 

 
III. DA INEXEQUIBILIDADE DO PREÇO OFERTADO PELA EMPRESA FISIOTEN – 

ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA  

 
a) DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A priori, conforme se observa do procedimento de abertura dos 

envelopesdas propostas pelas participantes, in casu, a empresa FISIOTEN – ATIVIDADES 
DE FISIOTERAPIA LTDAapresentou proposta vencedora no valor global de R$ 27.000,00 

(vinte e setemil reais), sendo 27,00 a hora do profissional fisioterapeuta e 27,00 a hora do 
coordenador. 

 
Respeitosamente, vislumbra-se que aproposta vencedora não pode ser 

considerada exequível, uma vez que destoacompletamente dos preços médios praticados 
no mercado. 

 
Valor inexequível entende ser a doutrina como sendo: 

 
“...aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do serviço. 
Inaceitável que empresaprivada (que almeja sempre o lucro) possa cotar 
preço abaixo do custo, o que levaria a arcar com prejuízo se saísse 
vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o respectivo objeto. Tal fato,por 
incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou 
industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa 
que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar 
mercado ilegalmente, inclusive asfixiando competidores de menor porte.” 
(PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública. p.559) 



 
No caso em tela, não é razoável a aprovação de proposta no valor de 

R$ 27,00 a hora do profissional fisioterapeuta e 27,00 a hora do coordenador, haja vista 
o valor praticado em mercado. Veja pelo valor apresentado pelos demais participantes. 
 

Demonstraremos por meio de cálculos a média dos 
valoresapresentados pelas outras empresas concorrentes para a realização dos 
serviços,bem como a média de mercado, conforme Painel de Preços GOV (site utilizado 
como referência para média orçamentária de compras de órgãos públicos). De modo que a 
proposta mais razoável apresentada é a da empresa ora recorrente, queestá mais próxima 
dessa média, vejamos: 

 
A empresa MG FAQUINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

LTDA, embora inabilitada pelo erro no cálculo final, apresentou como proposta o valor de R$ 
32,15 a hora dos fisioterapeutas e 46,42 do coordenador fisioterapeuta, ou seja, dentro da 
média de mercado. 

 
A empresa THIAGO MONTEIRO, também inabilitada pelo erro de 

computo final dos valores, apresentou o valor de R$ 36,00 a hora do coordenador de 
fisioterapia. 

 
Esta empresa recorrente apresentou o valor de R$ 32,89 a hora de 

ambos os profissionais. 
 
Apenas a empresa vencedora apresentou valor muito abaixo do 

praticado, qual seja, 27,00 a hora de ambos os profissionais fisioterapeutas e o 

coordenador. 
 
Na intenção de vencer a seleção, apresentou proposta com valor 

abaixo do praticado, o que pode inviabilizar a execução dos serviços de forma satisfatória. 
 
No presente caso, observa-se um flagrante disparidade do valor, como 

média aceitável de mercado, e o valorfinal da proposta vencedora. 
 

Valoresde coordenação: 
 

Empresa 1º 36,00 – (valor global R$ 42.000,00) 
Empresa 2º 46,42 (valor global R$ 65.000,00) 
Empresa 3º 32,89 (valor global R$ 32.890,00) 

 
Média de preços é 38,42 a hora 

 
Revela-se impertinente qualquer proposta apresentada muito abaixo do 

valor praticado, como fora o caso da proposta daempresa vencedora, que é de R$ 27,00 a 

hora. 
 
Mesmo que somando-se o valor apresentado pela vencedora na média 

acima, o resultado final seria de R$ 35,00 reais a hora, portanto, ainda assim, o orçamento 
apresentado pela vencedora estaria fora da média. 

 



Outrossim, por motivos de razoabilidade e proporcionalidade, o 
que precisa ser observado, é apossibilidade no mundo real de cumprimento do 
contrato quantoao objeto da presente seleção de fornecedores por parte da empresa 
vencedora. 

 
Os usuários dos serviços de saúde não podem ser prejudicados por 

eventual descumprimento dascláusulas do contrato, tendo por fundamento precípuo, a 
propostainexequível apresentada. 
 

De mais a mais, o que deve ser levado em consideração por parte 
desta r.Comissão são os princípios e exigências previstos no artigo 5º do Regulamento de 
Compras e Contratação de Obras e Serviços do CEJAM. 

 
Ademais, é preciso observar pelos participantes, os critérios legais e 

doutrináriossupracitados, a fim de que seja garantido um mínimo de qualidade do serviço 
aser prestado, atendendo perfeitamente às exigências do Edital. 

 
Em consulta ao painel de preços do governo, os serviços de fisioterapia 

chegam a uma média mensal no valor de R$ 35.000 a R$ 40.000,00, vejamos: 
 

 
 
Portanto, a empresa vencedora apresentou proposta 50% abaixo do 

praticado em mercado, e assim, a apresentação de propostas menor que o valor praticado 
em mercado, configura o reconhecimento, por parte dessa Comissão, de sua 
inexequibilidade e consequente desclassificação da empresa vencedora do procedimento de 
seleção. 



 
Ainda, a tabela de referencial nacional de procedimentos 

fisioterapêuticos - RNPF 2021 elaborada pela CREFITO, em relação aos serviços 
fisioterapêuticos ambulatórias, estipula valores mínimos entre R$ 50,00 a 94,00 a hora, a 
depender do procedimento a ser realizado, a qual inclusive encaminhamos anexo. 
Corroborando com o entendimento de que o orçamento apresentado pela empresa 
selecionado é inviável. 

 
 
Por analogia, a Lei de Licitações é muita clara ao dizer que devem-se 

considerar comoparâmetroaspropostas apresentadas pelos demais licitantes, em seu artigo 
48º. 

 
O douto doutrinador Hely Lopes Meireles, esclarece: 

 
“... A inexequibilidade se evidencia nos preços zero,simbólicos ou 

excessivamente baixos, nos prazosimpraticáveis de entrega e nas 
condiçõesirrealizáveis de execução diante da realidade domercado, da 
situação efetiva do proponente e deoutros fatores, preexistentes ou 
supervenientes,verificados pela Administração. (MEIRELES, 2010,p. 202). 
Grifei. 

 
No mesmo sentido, são as lições de Marçal Justen Filho (JUSTEN 

FILHO,Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª 
edição.Dialética: São Paulo, 2010 – pág. 654-655): 
 

“Admitir generalizadamente a validade depropostas de valor insuficiente pode 
significar umincentivo a práticas reprováveis. O licitantevencedor procurará 
alternativas para obterresultado econômico satisfatório. Isso envolverá 

aredução da qualidade da prestação, a ausênciade pagamento dos 
tributos e encargos devidos, aformulação de pleitos perante a 
Administração eassim por diante.Usualmente, a contratação avençada por 
valorinsuficiente acarretará a elevação dos custosadministrativos de 
gerenciamento do contrato.Caberá manter grande vigilância quanto 
àqualidade e perfeição do objeto executado elitígios contínuos com o 
particular, sempreinteressado em obter uma solução que propicie 
areestruturação da contratação. Logo, asvantagens obtidas pela 
Administração poderãoser meramente aparentes. No final, aAdministração 
obterá ou um objeto de qualidadeinferior ou se deparará com problemas 
muitosérios no tocante à execução do contrato.” 

 
Outrossim, a súmula 262 do TCU (Tribunal de Contas da União) 

preconiza: 
 

“O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 
8.666/93conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, 
devendo aAdministração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade dasua proposta.” 

 
Uma proposta inexequível se configura em uma verdadeira armadilha 

para a entidade licitante, pois, contratando à preço vil,pode comprometer a qualidade dos 



serviços que almeja serem a si bemprestados, sem desconhecer a possibilidade de 
readequação econômico financeira do ajuste. 

 
Outrossim, é importante frisar, que a seleção desta r. OSS CEJAM, 

visa a escolha da proposta pelo melhor preço e MELHOR TÉCNICA, portanto, a escolha dos 
serviços por preço muito abaixo, pode trazer resultados com a oferta de serviços mal 
executados. 

Esta empresa recorrente é especializada na prestação de serviços de 
fisioterapia e reabilitação física, atuando há anos nas áreas de fisioterapia hospitalar, 
ambulatorial, saúde do trabalhador e gestão de qualidade. 

 
Sendo a proposta mais vantajosa, considerando o preço e a técnica. 
 

 
b) DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS: 

 
Destacamos que de posse de todas as propostas apresentadas 

pelosparticipantes é dado o cálculo do Preço: 
 
 

 Empresa 01 THIAGO MONTEIRO FISIOTERAPIA - R$ 42.000,00, sendo 
16,70 hora do fisioterapeuta (Fora da média de mercado) e 36,00 do 
coordenador  

 Empresa 02 MG FAQUINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
LTDA– R$ 65.000,00, sendo 32,15 a hora do fisioterapeuta e 46,42 do 
coordenador 

 Empresa 03 - ALLIANZA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA– R$ 
32.890,00, sendo 32,89 a hora dos profissionais 

 Empresa 04 FISIOTEN – ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA– R$ 
27.000,00, sendo 27,00 a hora de ambos os profissionais 

 

 Total das Propostas: R$ 166.890,00 
 

 Total das propostas válidas: R$ 59.890 
 

 Média Aritmética das Propostas Válidas Valor ÷ 2: R$ 29.945,00 
 
 

c)  DA IDENTIFICAÇÃO DO PREÇO INEXEQUÍVEL 
 

Neste caso o menor valor encontrado tem como base a Média 
Aritméticadas Propostas das empresas participantes habilitadas, ou seja, qualquer 
valor apresentado abaixo de R$ 29.945,00 será considerado manifestadamente 
inexequível. 

 
 
 
 
 
 



 
IV. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ex positis, esta Instituição quando verifica o preço manifestamenteinexequível tem o dever 
de atestar a plausibilidade da composição do preço final,especialmente no tocante a 
compatibilidade entre os lances ofertados e osvalores de mercado colhidos. 
 
No caso sob exame, verifica-se que a empresa declarada vencedora, nodesejo de obter a 
contratação, ultrapassou o limiteda exequibilidade, reduzindo os preços a valores inferiores 
aosmanifestamente plausíveis. 
 
Ante o exposto, requer-se que: 
 

1. essa respeitável Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição 
de Bens e Serviços, o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM que, 
reconsiderando a decisão que julgou como vencedora a empresa FISIOTEN – 
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA, reconheça sua proposta como 
manifestamente inexequível. 

2. alternativamente, determinar que a empresa que se sagrou vencedora da seleção 
detalhe especificamente como foram calculados os valores por ela apresentados, 
considerando os itens de sua composição,tais como despesas fiscais, despesas 
administrativas e BDI (lucro). 
 

 
Nesses Termos,Pede Deferimento. 
 
 

São Paulo, 21 de setembro de 2021 
 
 

 
 
 





Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos - RNPF 2021
O que é o CV?
Os valores do referencial de remuneração dos procedimentos fisioterapêuticos estão expressos em reais,  através da 
interpretação dos valores do Coeficiente de Valoração (CV).
Qual o valor atual do Cv?
A última revisão do CV foi realizada pela Comissão Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (CNPF),        e o valor 
atualizado do Coeficiente de Valoração (CV) corresponde a, no mínimo, R$0,65.
RESOLUÇÃO Nº 482, DE 1º DE ABRIL DE 2017 e ACÓRDÃO Nº 357/2019.

VALOR DE CADA 
CV

R$ 0,65

CAPÍTULO I - CONSULTAS FISIOTERAPÊUTICAS

CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106901 Consulta Hospitalar 150 R$ 97,50

13106902 Consulta Ambulatorial 150 R$ 97,50

13106903 Consulta Domiciliar 150 R$ 97,50

EXAMES FUNCIONAIS

CÓDIGOS 
RNPF DESCRIÇÃO

REFERENCIAL
CV VALOR PARA 2021

13106904
Avaliação eletroterapêutica (cronaximetria, reobase, 
acomodação e curva I/T - por segmento ou membro) 100 R$ 65,00

13106905
Dinamometria: avaliação da função muscular com 
equipamento mecânico (dinamometria/módulos de cargas) 300 R$ 195,00



13106906 Dinamometria computadorizada (isocinética) 800 R$ 520,00

13106907 Eletromiografia de superfície – EMG 900 R$ 585,00

13106908

Ergoespirometria ou teste cardiopulmonar de exercício 
completo (espirometria forçada,
consumo de O2, produção de CO2 e derivados, ECG, 
oximetria)

600 R$ 390,00

13106909
Ventilometria (capacidade vital, capacidade inspiratória e 
demais índices ventilométricos) 30 R$ 19,50

13106910
Medidas de Pressões Inspiratórias e/ou Expiratórias 
(Manovacuometria) 60 R$ 39,00

13106911 Pico de Fluxo de Tosse 20 R$ 13,00

13106912
Exame funcional isoinercial do
movimento 300 R$ 195,00

13106913 Análise cinemática da marcha 200 R$ 130,00

13106914 Baropodometria 300 R$ 195,00

13106915 Estabilometria 200 R$ 130,00

13106916 Biofotogrametria computadorizada 250 R$ 162,50

13106917 Inclinometria vertebral 120 R$ 78,00



13106918 Ultrassonografia cinesiológica – por seguimento 300 R$ 195,00

13106919 Termometria cutânea 200 R$ 130,00

13106920
Espirometria (Prova de Função Pulmonar)

250 R$ 162,50

13106921 Estesiometria 150 R$ 97,50

13106922
Exame de força muscular manual (escala e escore de 
MRC) (Avaliação da função muscular por movimento 
manual - por membro)

20 R$ 13,00

13106923

Testes de aptidão funcional cardiorrespiratória (Teste de 
velocidade de marcha, Timed and go Test-TUG,
Teste de Sentar e Levantar) 30 R$ 19,50

13106924
Teste de caminhada em seis minutos e outros testes de 
avaliação cardiorrespiratória submáximo 60 R$ 39,00

13106925 Estudo da variabilidade da frequência cardíaca 100 R$ 65,00

13106926
Avaliação computadorizada da função muscular 
ventilatória
(Estática e Dinâmica)

400 R$ 260,00

13106927 Tomografia por Bioimpedância Elétrica 2500
R$ 1.625,00

13106928
Diagnóstico funcional do distúrbio respiratório do sono por 
poligrafia 900 R$ 585,00

13106929
Avaliação de medidas fisiológicas por Estimulação 
Magnética Transcraniana por pulso único 1000 R$ 650,00

13106930
Avaliação de medidas fisiológicas por Estimulação 
Magnética Transcraniana por pulso pareado 1200 R$ 780,00



13106931
Mapeamento de área de representação motora cortical por 
Estimulação Magnética Transcraniana 1400 R$ 910,00

13106932 Videonistagmoscopia (Vídeo Frenzel) 400
R$ 260,00

13106933 Vectoeletronistagmografia 600
R$ 390,00

13106934
Oculografia (avalição dos movimentos oculares com 
registro gráfico quantitativo) 800 R$ 520,00

13106935 Potencial evocado miogênico vestibular 600
R$ 390,00

13106936
Video Head Impulse Test (v-HIT),
incluindo provas oculomotoras 1000 R$ 650,00

13106937 Videonistagmografia computadorizada 1200 R$ 780,00

CAPÍTULO II - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL E/OU PERIFÉRICO
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106938
Disfunção neurofuncional, paciente independente ou com 
dependência parcial - NÍVEL AMBULATORIAL 100 R$ 65,00

13106939 Disfunção neurofuncional, paciente com dependência 
total - NÍVEL AMBULATORIAL

180
R$ 117,00

13106940
Disfunção neurofuncional, paciente independente ou com 
dependência parcial - NÍVEL HOSPITALAR 100 R$ 65,00

13106941 Disfunção neurofuncional, paciente com dependência 
total - NÍVEL HOSPITALAR

180
R$ 117,00



CAPÍTULO III - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
LOCOMOTOR (MUSCULOESQUELÉTICO)
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106942
Disfunção locomotora, paciente independente ou com 
dependência parcial -
NÍVEL AMBULATORIAL

100 R$ 65,00

13106943 Disfunção locomotora, paciente com dependência total - 
NÍVEL AMBULATORIAL

150
R$ 97,50

13106944
Disfunção locomotora, paciente independente ou com 
dependência parcial -
NÍVEL HOSPITALAR

100 R$ 65,00

13106945 Disfunção locomotora, paciente com dependência total - 
NÍVEL HOSPITALAR

150
R$ 97,50

CAPÍTULO IV - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
RESPIRATÓRIO
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL CV VALOR PARA 2021

13106946

Disfunção do sistema respiratório clinica e/ ou cirúrgica 
atendida em programas de recuperação funcional 
cardiopulmonar, em grupo - NÍVEL AMBULATORIAL 80 R$ 52,00

13106947

Disfunção do sistema respiratório clinica e/ ou cirúrgica 
atendida em programas de recuperação funcional 
cardiopulmonar,
de forma individualizada - NÍVEL AMBULATORIAL

150 R$ 97,50

13106948

Disfunção do sistema respiratório, em atendimento 
hospitalar nas unidades de internamento (enfermaria e 
apartamentos) - NÍVEL HOSPITALAR 120 R$ 78,00



13106949

Disfunção do sistema respiratório, em atendimento 
hospitalar nas unidades de internamento (enfermaria e 
apartamentos) necessitando de assistência ventilatória - 
NÍVEL HOSPITALAR

150 R$ 97,50

CAPÍTULO V - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
CARDIOVASCULAR
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL CV VALOR PARA 2021

13106950

Disfunção do sistema cardiovascular clínica e/ou cirúrgica 
atendida em programas de recuperação funcional 
cardiovascular, em grupo - NÍVEL AMBULATORIAL 80 R$ 52,00

13106951

Disfunção do sistema cardiovascular clinica e/ou cirúrgica 
atendida em programas de recuperação funcional 
cardiovascular, de forma individualizada - NÍVEL 
AMBULATORIAL

150 R$ 97,50

13106952

Disfunção do sistema cardiovascular, em atendimento 
hospitalar nas unidades de internamento (enfermaria e 
apartamentos) - NÍVEL HOSPITALAR 120 R$ 78,00

CAPÍTULO VI - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
TEGUMENTAR (QUEIMADURAS)
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106953
Disfunção do sistema tegumentar, atingindo até um terço 
de área corporal -
NÍVEL AMBULATORIAL

100 R$ 65,00

13106954
Disfunção do sistema tegumentar, atingindo mais de um 
terço da área corporal -
NÍVEL AMBULATORIAL

150 R$ 97,50



13106955

Disfunção do sistema tegumentar, atingindo até um terço 
de área corporal, em unidades  de internamento 
(enfermaria e apartamentos) - NÍVEL HOSPITALAR 100 R$ 65,00

13106956

Disfunção do sistema tegumentar, atingindo mais de um 
terço da área corporal, em unidades de internamento 
(enfermaria e apartamentos) - NÍVEL HOSPITALAR 120 R$ 78,00

CAPÍTULO VII - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
LINFÁTICO E/OU VASCULAR PERIFÉRICO
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106957
Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um 
segmento, associada ou não a ulcerações - NÍVEL 
AMBULATORIAL

120 R$ 78,00

13106958
Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em dois ou 
mais segmentos, associada ou não a ulcerações - NÍVEL 
AMBULATORIAL

150 R$ 97,50

13106959

Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em um 
segmento, associada ou não a ulcerações, em 
atendimento hospitalar nas unidades de internamento 
(enfermaria e apartamentos)

120 R$ 78,00

13106960

Disfunção do sistema linfático e/ou vascular em dois ou 
mais segmentos, associada ou não a ulcerações, em 
atendimento hospitalar nas unidades de internamento 
(enfermaria e apartamentos)

150 R$ 97,50

CAPÍTULO VIII - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
ENDÓCRINO-METABÓLICO
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106961
Disfunção endócrino-metabólica, atendimento 
fisioterapêutico em grupo -
NÍVEL AMBULATORIAL

80 R$ 52,00



13106962
Disfunção endócrino-metabólica, atendimento 
fisioterapêutico de forma individualizada - NÍVEL 
AMBULATORIAL

150 R$ 97,50

13106963

Disfunção endócrino-metabólica, em atendimento nas 
unidades de internamento (enfermaria e apartamentos) - 
NÍVEL HOSPITALAR 150 R$ 97,50

CAPÍTULO IX - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
GENITAL, REPRODUTOR E EXCRETOR (URINÁRIO E PROCTOLÓGICO)
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106964

Atendimento fisioterapêutico da disfunção do sistema 
genital, reprodutor e excretor (urinário/proctológico) - 
NÍVEL AMBULATORIAL 400 R$ 260,00

13106965
Atendimento fisioterapêutico da disfunção do sistema 
genital, reprodutor e excretor
(urinário/proctológico) - NÍVEL HOSPITALAR

400 R$ 260,00

CAPÍTULO X - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PRÉ E PÓS-CIRÚRGICO E NA 
RECUPERAÇÃO DE TECIDOS
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106966
Paciente em pré/pós-operatório, requerendo assistência 
fisioterapêutica preventiva e/ou terapêutica - NÍVEL 
AMBULATORIAL

150 R$ 97,50

13106967

Paciente em pré/pós-operatório, requerendo assistência 
fisioterapêutica preventiva e/ou terapêutica, em 
atendimento nas unidades de internamento (enfermaria e 
apartamentos) - NÍVEL HOSPITALAR

150 R$ 97,50

CAPÍTULO XI - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PACIENTE EM HEMODIÁLISE



CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106968
Paciente em pré/pós-operatório, requerendo assistência 
fisioterapêutica preventiva e/ou terapêutica - NÍVEL 
AMBULATORIAL

80 R$ 52,00

13106969

Atendimento fisioterapêutico em programas de 
recuperação funcional em pacientes durante hemodiálise 
- atendimento individualizado 150 R$ 97,50

CAPÍTULO XII - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PACIENTE EM UNIDADES DE 
TERAPIA INTENSIVA E UNIDADES CRÍTICAS (EMERGÊNCIA)
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106970

Plantão do fisioterapeuta em unidades de terapia 
intensiva, semi-intensiva, sem considerar procedimentos 
específicos (termoterapia, eletroterapia, fototerapia e 
tecnologias assistivas) e/ou de avaliação
cinético-funcional, por paciente a cada 12h

350 R$ 227,50

13106971

Plantão do fisioterapeuta em unidades de pronto-
atendimento de urgências e
emergências, sem considerar procedimentos específicos 
(termoterapia, eletroterapia, fototerapia e tecnologias 
assistivas) e/ou de avaliação cinético-funcional, por 
paciente a cada 12h

350 R$ 227,50

CAPÍTULO XIII - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PACIENTE ONCOLÓGICO

CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106972 Atendimento fisioterapêutico nas disfunções oncológicas 150 R$ 97,50



CAPÍTULO XIV - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR

CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106973
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema nervoso central e/ou periférico 252 R$ 163,80

13106974
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema
locomotor (musculoesquelético)

210 R$ 136,50

13106975
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema
respiratório

210 R$ 136,50

13106976
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema
cardiovascular

210 R$ 136,50

13106977 Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções 
decorrentes de queimaduras

210
R$ 136,50

13106978
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema
linfático e/ou vascular

210 R$ 136,50

13106979
Atendimento fisioterapêutico domiciliar no pré e pós-
cirúrgico e em recuperação de tecidos 210 R$ 136,50

13106980
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema
endócrino-metabólico

210 R$ 136,50

13106981
Atendimento fisioterapêutico domiciliar nas disfunções do 
sistema genital, reprodutor e excretor (urinário e 
proctológico)

210 R$ 136,50

CAPÍTULO XV - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO POR MEIO DE 
PROCEDIMENTOS, MÉTODOS OU TÉCNICAS MANUAIS E/OU ESPECÍFICOS
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106982 Acupuntura (por sessão) 200 R$ 130,00



13106983 Fisioterapia Aquática (Hidroterapia) - Grupo 80
R$ 52,00

13106984 Fisioterapia Aquática (Hidroterapia) - Individual 150
R$ 97,50

13106985 Pilates - Grupo 80
R$ 52,00

13106986 Pilates - Individual 150
R$ 97,50

13106987 Osteopatia 300 R$ 195,00

13106988 Quiropraxia 300
R$ 195,00

13106989 Reabilitação labiríntica (vestibular) 120
R$ 78,00

13106990
Atendimento fisioterapêutico nas alterações oculomotoras 
- Exercícios oculomotores (por sessão) 200 R$ 130,00

13106991 Reeducação Postural Global 200
R$ 130,00

13106992 Agulhamento seco (por músculo) 150
R$ 97,50

13106993 Equoterapia 280
R$ 182,00

13106994 Cinesioterapia intensiva com vestes
terapêuticas (3 horas de atendimento/dia)

750
R$ 487,50

CAPÍTULO XVI - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARA PREPARAÇÃO DE COTO 
E TREINAMENTO PROTÉTICO
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021



13106995
Atendimento fisioterapêutico para preparação
de coto na amputação bilateral 150 R$ 97,50

13106996 Atendimento fisioterapêutico para treinamento protético 
na amputação bilateral

180
R$ 117,00

13106997 Atendimento fisioterapêutico para preparação
de coto na amputação unilateral

120
R$ 78,00

13106998 Atendimento fisioterapêutico para treinamento protético 
na amputação unilateral

140
R$ 91,00

CAPÍTULO XVII - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO POR MEIO DE 
PROCEDIMENTOS TERMOELÉTRICOS E DE FOTOTERAPIA E TECNOLOGIAS 

ASSISTIVAS
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

13106999 Estimulação Elétrica Transcutânea:
neuromusculares e neurossensitivas

100 R$ 65,00

131069100 Ultrassom 80 R$ 52,00

131069101 Laserterapia 200
R$ 130,00

131069102 Crioterapia 50 R$ 32,50

131069103 Luz Intensa Pulsada 300 R$ 195,00

131069104 Carboxiterapia 200 R$ 130,00

131069105 Radiofrequência 250 R$ 162,50

131069106 Micro-ondas (por sessão) 100
R$ 65,00



131069107 Estimulação Magnética Transcraniana superficial 
(repetida) - EMT

400 R$ 260,00

131069108 Neuromodulação por Estimulação Transcraniana por 
Corrente Contínua (ETCC)

250 R$ 162,50

131069109 Neuromodulação por estimulação periférica 100 R$ 65,00

131069110 Reabilitação perineal com Biofeedback 250 R$ 162,50

131069111
Eletroestimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica 
de exercícios perineais 150

R$ 97,50

131069112
Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes 
moles - acompanhamento 1ª aplicação 1500

R$ 975,00

131069113
Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes 
moles - acompanhamento reaplicaçõesv 700

R$ 455,00

131069114
Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes 
ósseas - acompanhamento 1ª aplicação 1500

R$ 975,00

131069115
Terapia por ondas de choque extracorpórea em partes 
ósseas - acompanhamento reaplicações 700

R$ 455,00

131069116 Tosse mecanicamente assistida (por sessão) 60 R$ 39,00

131069117
Treinamento muscular respiratório com ajuste dinâmico e 
eletrônico de fluxo - carga isocinética (por sessão) 60

R$ 39,00

131069118 Estimulação vibratória segmentar 100 R$ 65,00

131069119 Plataforma vibratória 250 R$ 162,50

131069120 Tratamento com Realidade Virtual 250 R$ 162,50



CAPÍTULO XVIII - CONSULTORIA E ASSESSORIA GERAL EM FISIOTERAPIA DO 
TRABALHO
CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

131069121
Análise da biomecânica da atividade produtiva do 
trabalhador - por hora técnica 220 R$ 143,00

131069122
Análise e qualificação das demandas observadas através 
de estudos ergonômicos aplicados - por hora técnica 220 R$ 143,00

131069123 Elaboração de relatório de análise ergonômica
- por hora técnica

250
R$ 162,50

131069124 Exame admissional e demissional cinesiológico-funcional 100
R$ 65,00

131069125 Exame periódico cinesiológico-funcional 75
R$ 48,75

131069126 Prescrição e gerência de assistência fisioterapêutica 
preventiva - por hora técnica

200
R$ 130,00

131069127 Consultoria e assessoria - outras em Saúde Funcional 200
R$ 130,00

CAPÍTULO XIX - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

CÓDIGOS 
RNPF

DESCRIÇÃO REFERENCIAL
CV

VALOR PARA 2021

131069128 Atendimento fisioterapêutico na Atenção Primária - em 
grupo

80 R$ 52,00

131069129 Atendimento fisioterapêutico na Atenção Primária - 
individual

150 R$ 97,50




