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CONTRATO 0096/2010, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO,' POR INTERMÉDIO DO
TRIBUNAL . REGIONAL FEDERAL DA l'
REGIÃO, E A AUDICARE. CONSULTORIA E
AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA,
PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS TÉCNICOS-
DE AUDITORIA MÉDICO-HOSPITALAR
INTERNA E EXTERNA, ASSESSORAMENTO E
CORRELATOS.

. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2010, as partes abaixo qualificadas
celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo
03753/2010 - TRF, com fundamento. na 'Lei 10,520/2002; Decreto' 5.450/2005; Lei
Complementar 123/2006; Decreto 6.204/2007, aplicando-se subsidiariame.nte as
disposições da Lei nO 8.666/93; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA l' REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF
03,658,507/0001-25,com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça
dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado por. seu diretor-geral d¥1
Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, CPF
003,116,773-04; RG 2,325.033 SSP/MA, residente e domiciliado nesta
capital

CONTRATADA: AUDICARE CONSULTORIA E AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE
LTDA, inscrita no CNPJ/MF 05.285.983/0001-73,sediada no CLSW 303,
BL. B, sala 51, Brasília/DF, CEP: 70.673 - 622, tel/fax: 3039-6703,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua
sócia, ANTÔNIA SEBASTIANA .RODRIGUES, brasileira, CPF
261,449.213-20, CI 67.580, emitido pela COREN-DF em 18/04/1997,
residente e domiciliada nesta Capital..

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa de
consultoria, auditoria e gestão. em saúde, para a prestação de serviços de auditorias médico-
hospitalares e correlatos é assessoramento técnico, internas e externas, ao Programa de
Assistência aos Magistrados e Servidores do TRF-1a Região - PRO-SOCIAL, no âmbito do
Distrito Federal (Tribunal Regional Federal da 1a Região e S~çãoJudiciária do Distrito Federal) e
das Seções Judiciárias de Minas Gerais, de Goiás e da Bahia, de acordo com as especificações
e observações constantes neste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é manter estreito controle das internações e
custos da área médlca, com ênfase nos hospitais credeqçciadOS o Programa de ASSlstê~.aaos
Magistradose Servidoresdo Contratante- Pró-Social. ,', \f\V ~
,"CO' """"'O,""'~ . '!J.~
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

.Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

2

3.1 - responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste,
Contrato;

3.2 - responsabilizar-se pelos danos ~ausados diretamente à Administr~ção,ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos serviços, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado
pelo Contratante;- 3.3 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante,
sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo'
empregatício com o órgão;

, 3.4 - arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que
praticada por seus empregados durante a execução dos serviços contratados;

3.5 - manter, durante toda a execução .deste Contrato,. em compatibilidade, com
as obrigaç6es assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato
convocatórioj particularmente no que tang~ à regularid.ade fiscal e a capacidade técnica
operathia;

3.6 - indicar empregado de seu quadro com competência para manter
entendimentos e receber comunica:çõ~s ou transmiti-Ias à Fiscalização do Contratante;

3.7 - 'cumprir as instruções compl.ementares da Fiscalização -do Contratante,
quanto à execução e horário dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios do
Contratante;

3.8 - exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados,
objetivando;

. 3.9 - manter no local da prestação de serviços um livro denominado "Diário de
Ocorrências", onde serão registrados quaisquer fatos inerentes aos serviços contratados. Os
registros feitos receberão o visto do preposto da Contratada e. do servidor designado pela
Fiscalização do Contratante;

3.10 - apresentar ao gestor do' contrato relatório técnico mensal das atividades
realizadas;

3.11 - comunicar de imediato ao gestor do contrato, verbalmente e por escrito,
qualquer ocorrência ou anormalidade verificada na execução dos serviços, acrescentando todos
os dados e circunstâncias necessárias' ao esclarecimento dos fatos;. .

3.12 - realizar os serviços em estrita sintonia-com as normas dos Conselhos
Féderais de Medicina, de Enfermagem e de Auditoria;

3.13 - apresentar, pàr escrito, os dados relativos ao re'sponsável técnico pelos
serviços, que deverão incluir nome, qualificação, telefone e fax;

3.14 - realizar os serviços de auditoria interna no horário compreendido entre 8
e19 hC!.ras,conforme deliberado pelo Contratante;

. 3.15 - prestar .05 serviços por meio de profissionais devid~fIlente trein~dos
qualificados na área de auditoria de saúde, tais como:. ~ .
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3.15.1 - Médico: ser detentor de registro junto ao
Medicina; comprovar experiência mínima de 01 (um) ano' de .função
médicas;

Conselho Federal de
de análise de contas

.
3.15.2 - Suporte Técnico

COREN; comprovar experiência mínima de'01
h"ospitalares;

Enfermeiro: ser detentor de registro junto ao
(um) ,ano na função de análise de contas médico-

3.15.3' - Técnico em Auditoria de Saúde: 20 Grau completo; curso de formação
de Técnico em Enfermagem com carga horária nunca inferior a: 300 horas; experiência de no
mínimo 01 ano, comprovada mediante apresentação de registro em carteira profissional; e

3.15.4 - Faturista:. 2° Grau completo, com conhecimento no processo da
auditoria em saúde e manuseio de faturas e tabelas de procedimentos. Ter por atribuição o
controle do custo dos procedimentos realizados em ~egime ambulatorial, ~ventos de pequeno
porte, evitando pagamentos indevidos por parte dos planos de saúde.

3.16 - afastar do local de trabalho e ~ubstituir imediatamente qualqüer
profissional do.quadro da Contratada, C?ujaatuação seja considerada inadequada pelo gestor do
contrato;

3.17 - orientar o profissional a. comparecer às dependências do Contratante
imediatamente para recebimentos 'dé orientações sobre a prestação de serviços;

3.18 - substituir os profissionais que prestarão os serviços, caso o C,ontratante
não"julgue os tecni.éamente apto, ou por conveniência a~ministrativa; -'

3.19 - encaminhar ao Contratante, sem'pre que solicitado, comprovação de
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

3.20 - assumir a responsabilidade exclusiva por todo o ônus e obrigações
concernente~ à legislação soci,al, trabalhista, previdenciária, tribútária, fiscal, securitária,
comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou' indiretamente com os serviços, inclusive
no tocante aos seus empregados e prepostos;

3.21 - ,não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto
desta contratação.

CLÁUSULA QUARTA. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

4.1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada
possa cumprir o objeto deste Contrato;

4.2 - permitir o livre
execução dos serviços contratados;

acesso dos empregados às suas dependências para,

4.3 - prestar informações/esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;

4.4 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução
dos serviços;

4.5 • designar servidor ou comissão para acompanhar e
cumprimento deste Contrato;
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4.6 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste Contrato;
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4.7 - realizar, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota_fiscal, o recolhimento da retenção para o INSS, no percentual de 11% (onze
por cento) sobre o valor mensal faturado;

, .
4.8 - solicitar eventuais substituições dos profissionais;

4.9 - controlar -os' horários e freqüências dos profissionais envolvidos na
prestação. dos serviços;

. 4.10' - exigir, sempre que necessano, a apresentação, pela Contratada, da
documentação comprovando a manutenção das condições qüe ensejaram'a sua cOl1tratação.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCAliZAÇÃO

" A exécuçáo dos serviços
comissão designado(a) para este fim.

.
será acompanhada e fiscalizada por servidor ou'

5.1 - O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinan"do .0 que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2 - As decisões e providê-ncias que ultrapassarem a competência do gestor
do contrato deverão ser solicitadas.à autoridade competente, imediatamente superior, em tempo
h$.bil,para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta de
recursos próprios do Programa de Assistência: aos Magistrados e SerVidores do Contratante/Pró-
Social.

CLÁUSULA.SÉTIMA - DO PREÇO.

o Contratante pagará anualmente.à Contratada o valor de R$ 1.594.000,00
. (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil reais), inclusas todas as despesas legais
incidentes, bem como deduzidos quaisquer descontos concedidos, conforme cronograma de
desembolso anexo.

7.1 - O preço constanJe no caput desta cláusula refere-se a data da última
convenção registrada e compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato,
bem como todos os impostos, encargos sociais, trábalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, seguro e outras despesas 'de qualquer natureza .que se façam indispensáveis_à
perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os' abatimentos eventualmente
concedidos. '

CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO

Os preços contratados serão repactuados, decorrido o período mínimo de um
ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, considerando como data do'
orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente.

8.1 - Serão considerados para fins de repactuação dos valores contratados os
percentuais do dissídio coletivo, sendo que a repactuação somente ocorrerá após registr~d .
citada convenção, sendo vedada a inclusão, por ocasião da repact~~ção, de antecipações e de
benefí.cioSnão pr~vistos originariamente. ~ .
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8.2 - Caberá à Contratada a solicitação da re'pactuação, devendo apresentar
. ao Contratante cópia da última convenção coletiva devidamente registrada, acompanhada da
respectiva memória de cálculo ou planilha.

8.3 - O valor _do auxílio-alimentação será majorado consoante percentual
estabelecido na convenção coletiva e ó vale-transporte consoante legislação pertinente.

, CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

o pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a contar da data do
atesto do documento de cobrança/nota fiscal. A .contratada deverá comprovar, pará fins de
pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ,(Certificado de Regularidade de Situação
'do FGTS - CRF), regularidade junto à Receita Federal 'e Divida Ativa da Uniào (Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser
dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta
on line ao SICAF - Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

9,1 - O atesto do documento de cobrança/nota fiscal deverá ocorrer em
até 05 (cinco) dias úteis, contados do protocolo do do"cumento no setor competente do
Contratante; .

9.2 - Havendo' atraso no prazo estipulado. no caput desta Cláusula, 'não
ocasionado por cülpa da Contratada, o valor. devido será corrigido, monetariamente, pelo
índice de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA relativo ao período compreendido entre a data
do vencimento do prazo para pagamento e~ada sua efetivação. A Contratada'deverá formular
o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e
do respectivo documÉmto de cobrança;

9.3 - os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante
ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de. ordem bancária para
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato; ,

9.4 - os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem
bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o
cumprimento-das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

9.5 - caso a Contratada seja optante pelo "Simples", .deverá apresentar,
tambêm, cópia do ~'Termode Opção" pelo recolhimento de tributos naquela modalidade;
. 9.6 - havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que

desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias,_ não ocorrendo, neste caso,
quaisquer ônus por parte do Contratante ..

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela,
Contratada garantia na modalidade de Seguro Garantia, _mediante a Apólice n. 07-0745-
0169244, emitida pela J. Malucelli Seguradora S.A, no valor de R$ 79.700,00 (setenta e nove
mil e setecentos reais), correspondente a 5% (cinco "por cento) sobre o valor total
contratado,' a qual será modificada ou substituída, conforme alterações contrátuais.

10.1 - Se o valor da garantia, ou parte dele, for utilizado em pagamento de
qualq!Jer obrigação, ou em d~corrência de penalidade imposta, inclusive inde~ização a terceiros,
a Contratada,' desde já, obriga-~e a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo,
de o~ (Cin~O) dias ~teis, a c?nta.r. da data do r~;;!9 da comunicação feita \P:\~\
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Contratante.

6

10.2 - Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá
apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no
'prazo previsto no item anterior. -

10.3 - Caso a..Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores dentro do
prazo estipulado, ficará sujeita às p~nalidades contratuais cabíveis. .1_

1,0.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a 'pedido da
Contratada, no prazo de até 07 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato, desde que
cumpridas todas as obrigações contratua[s.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES,

Pela inexecução das condições estipuladas, a Contratada ficará sujeita às
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o
TRF 1a Região e/ou declaração de inidoneidade p~:ualicitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com os artigos 7° e 9° da Lei n. 10.520/2002, artigo 28 do Decreto n.
5.4~O/2005 é, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei 8.666193, cabendo defesa prévia,
recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diplorT)a legal, assegurado ó
contraditório e a ampla defesa. . .•..

11.1 - A execução insatisfatória dos serviços como atrasos, omissões e outras
falhas, sujeitará a Contratada à multa sobre o valor mensal do Contrato de acordo com os
percentuais abaixo definidos:

Nos casos em que:

ITEM

INFRAÇÃO

DESCRIÇAO INCIDENCIA

01

02

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais.
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o
expediente, sem a anuência prévia do contratante.

5% por dia

5% por empregado
e por dia

Nos casos em que deixar de:

TRF_,' R~",Ao" •••P_'5-0'_05

ITEM

03

04

05

06

07

08

INFRAÇÃO

DESCRiÇÃO

Registrar e controlar, diariamente, a. assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal.

Cumprir determinação formal ou instrução complementar
do órgão fiscalizador.

Substituir empregado, após solicitação do Contratante.

Realizar, pontualmente, o pagamento do salário normativo
da. categoria e demais obrigações trabalhistas, tais como
férias, 13° salário. .
Fornecer, juntamente com o pagamento do salário, o vale-
transporte aos seus empregados, quando devidos.
Fornecer, juntamente. com o pagamento.do salário, os 22

INCIDÊNCIA

2% por empregado
e por dia

5% por ocorrência

2% por empregapo
e por dia

5% por empregado
e por dia

2% por empregado
e por dia

o por'empregado
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i (vinte e dois) vales referentes ao auxílio- e por dia
i refeição/alimentação aos seus empregados.
. Apresentar folha de pagamento dos seus empregados,

09 acompanhada dos comprovantes de recolhimento das 2% por diacontribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, referentes ao mês anterior.
Apresentar cópia do registro de freqüência de seus ,

2% por dia,
10 empregados à Contratante, em até 02 (dois) dias úteis

após o encerramento do mês.

11 Cumprir quaisquer outras obrigações contratuais não 2% por diaprevistas nesta tabela de multas.

7

11.2 - A Contratada quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrência.

11.3 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para cumprimento
da obrigação, deverã ser encaminhada à SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. SECBE até° vencimento do prazo inicialmente estipulado, no endereço a ser fornecido pelo gestor do
contrato, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

11.4 - Vencido o prazo proposto e aceito sem o cumprimento da obrigação, o
Contratante fixará data-limite para o adimplemento, sem prejuízo da multa prevista no item 11.1
desta cláusula.

11.5 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma
disposta no item 11.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às
sanções previstas neste instrumento.

11.6 • A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste
instrümento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a
aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou
sobre a parte não entregue ou não executada.

11.7 - A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem
que ° Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

11.8 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento
será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

11.9 - O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à Contratada.

11.1O ~ Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o
valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar
penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a
ser complementado. ?~
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.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

8

o .Contratante se reserva o direito .de rescindir unilateralmente o presente
contrato, na ocorrência de qualquer. das situações previstas no art. 78, incisos l-a XII e XVII e
art. 79, inciso I, c/c 80, lodos daLéi 8.666/1993.

12.1 - O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as
partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos 11e 11Ida Lei 8.6-66/1993 .

. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA V"IGÉNCIA

O.presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses contados da data de suar
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante acordo entre as partes, P9r meio
de Termo Aditivo, até o limite de 60 {sesse'nta} meses, incluindo os primeiros 12 {doze} meses
de vigência.

13.1 - Este instrumento tem seu término previsto para 09/12/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

o presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.a.U, em
conformidade com o disposto no f?'arágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - DO FORO

Fica eleito 'pelas partes o Foro Federal, no Distrito Fed~ral, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presehte contrato, com renúncia de qualquer outro.

11.1 - E por .estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias d.eigual teor e form~.

Brasília, 10 de dezembro'de 2010.

, .
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ANEXO I AO CONTRATO 0096/2010

1- DA ESPECIFICAÇÃO DO SERViÇO

Os serviços de auditoria dividir-se-ão em internos e externos.

A auditoria interna deverá funcionar nas dependências do contratante, em horário a

ser estabelecido, de acordo com a tabela no anexo 11.

Os serviços de auditoria externa serão prestados fora das dependências do Tribunal,

e consistirão na realização de visitas de auditores médicos aos pacientes internados em

hospitais, clinicas ou em domicílio, de acordo com as exigências do CONTRATANTE, na

carga horária discriminada no anexo 11.

As auditorias externas poderão sofrer, a qualquer tempo e sem aviso prévio, o

acompanhamento da SECBE quanto ao cumprimento das atribuições previstas.

A prestação de serviços técnicos especializados de auditoria médica de campo e

conferência do faturamento hospitalar (fechamento de contas), nos eventos assistenciais

designados pelo CONTRATANTE, oferecidos aos beneficiários, sob internação hospitalar,

no âmbito do TRF e Seccionais do Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás e Bahia,

contemplarão as seguintes ações:

1.1 - DA AUDITORIA iNTERNA

TFlF_,' REG,AQ,'MP 15.."..,5

A Auditoria Médica Interna está fundamentada nas seguintes condições:

1 - Analisar as contas de internações hospitalares não submetidas à auditoria

externa, bem como as contas de outros estados resultantes de atendimentos fora de

Brasília.

2 - Verificar a compatibilização das contas médico-hospitalares com as normas do

PRO-SOCIAL, o termo de credenciamento e as tabelas acordadas, verificando:

a) se os procedimentos foram cobrados conforme credenciamentos e tabelas;

b) se os procedimentos cobrados foram autorizados pelo Tribunal Regional da la

Região;

c) se os procedimentos cobrados são compatíveis com o quadro clinico do paciente

e com as normas do PRO-SOCIAL;

d) os serviços deverão ser devidamente rubricados pelo médico e/ou enfermeiro que

os auditou.

3 - Analisar os recursos de glosas eXistentes, no prazo de 03 (três) dias úteis,
/

contados do recebimento destes.
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4 -\ Participar .de reunióes periódicas envolvendo as Coordenaçóes Médicas da

CONTRATADA e do PRO;SOCIAL com objetivo' precípuo de analisar os resultados obtidos

a partir ,das afividades de auditoria médica e, se necessário, refor~ular as estratégias
operacionais para o cumprimento eficaz dos serviços contratados.

5 - Acompanhar cada evento, desde a sua liberação até a sua cobrança.

6 - Realizar cotaçóes/liberaçóes de materiais especiais e de alto custo..

1,2 . DA AUDITORIA EXTERNA (DECAMPO)

Entende.ie por "Auditoria Médica 'de Campo"aó' conjunto de atividades exercidas

pela équipe médica da CONTRATADA para acompanhar "in loco" todas as etapas da
0_' .' •

assistência prestada 'aos usuários/b'eneficiários sob responsabilidade do CONTRATANTE,
,

com a finalidade de comprovar a qualidade e eficácia. dos serviços oferecidos pelos

Credenciados e identificar eventuais fatores que caractérizem o uso ou'a utilização indevIda

dos recursos assistenciais,
_As atividades exercidas pela CDNTRATADA obedecerão às disposiçóes contratuais. ' ,

pactuadas entre o PRO.SOCIAL e as instituiçóes da sua Rede Credenciada,

A CONTRATADA realizará a ,Auditoria Médica de Campo fundamentada nas

seguintes condições gerais:
1 - identificar o benefici~riojunto ao setor de admissão da institu'içãoonde estiver

sendo assistido,

2 - Anaiisar o prontuário médico e demais ri?gistrosclínicos com o objetivo de:
a) correlaciona'r evolução, quadro clínico e solicitação de internaçàoi

b) análise qualitativa e qu"ntitativa da prescrição médica;

c) análise qualitativa e quantitativa das solicitaçóes e/ou autorizaçóes de exames

COI)1 piementa res;'
d) análise qualitativa 'equantitativa de eventos paramédicos;

e) análise qualitativa e'quantitativa de pareceres e'concursos de especialistas; ,
f) análise qualitativa e quantitativa de procedimentos especiais;

g) identificação do médico assistente e equipe;
3-- Visitar o benéficiário internado, periodicamente, com observação crítica de seu

estado, correlacionando-o com.o prontuário médico e com os demais registros clínicos.
4 - Preencher relatório,de auditoria hospitalar.
5 - Auditar as faturas médico-hospitalares, correlacionando prontuá~io médico ~

relatório de auditoria hospitalar, ~,,~l
6 - Realizar cotaçóes/liberaçóés de materiais especiais e de alto custo. \."'~'~ ~.'~

.m"",""",,:,,~,.~nalisar os recursos de glosas existentes, de~evisios.\l ~
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8 - Controlar a qualidade dos serviços assistenciais prestados peia Rede

Credenciada do PRO-SOCIAL.

9 - Realizar, quando solicitado pelo PRO-SOCIAL, visitas médicas de auditoria

também com Q intuitode apoiar e.orientar os pacientes visitados e seus familiares.

10 - Realizar as prorrogações de internações, quando justificadas e necessárias,

11'- Efetuar auditoria ",!édica dirigida em todas as faturas hospitalares dos pacientes,
internados sob regime hospitalar, bem como nas dos usuários assistidos em procedimentos

seriados em regime ambulatorial ou Home Care.

1'2 - Estabelecer relaciona(Tlentodireto com a direção das instituições envolvidas

nas atividades de auditoria e com os -respectivos setores de fáturamento, visando o fiel

, , cumprimento das obrigações contratadas,

13 - Deverão ser apresentados Relatórios Gerenciais, por escrito, em folha A4

preferencialmente, e em CD, constando as atividades desenvolvidas, dados estatísticos de

ocorrências das patologias dos beneficiários,' com planilhas de acompanhamento por

hospitais, acrescentando parecer técnico, indicando as visitas efetuadas, especificando as

dificuldades encontradas e sugerindo as atitudes a serem tomadas com o objetivo de

qualificar os serviços.

Os relatórios gerenciais deverão ser entregues mensalmente, até o 5° (quinto) dia

útil do mês subseqüente á auditoria, com os campos totalmente preenchidos pela

CONTRATADA, a fim de assegurar a exatidão dos dados que serão analisados pelo setor

de Auditoria da CONTRATANTE,

14 - À CONTRATADA caberá disponibilizar informações qn-Iine, permitindo acesso

aos relatórios pelo CONTRATANTE.

15' - Apresentar outros relatórios customizados, de acordo com a necessidade e a
pedido do CONTRATANTE"

16 w Emitir relatórios espeCíficos e conciusivos so~re os serViços realizados

abrangendo:

a) Relatório dos internados em toda a rede credenciada;

b) Relatório dos internados por quadro clínico e/ou cirúrgico;

c) Relatório de Elementos de Custos;

d) Relatório Evolutivo de.Custos;

e) Relatório de Tipos de Tratamento;

f) Gráfico de Custo diário por tipo de tratamento;

g) Gráfico de Custos por componente da fatura;

h) Relatório de procedimentos por paciente;

i) Relatório de custos por procedimento;

,~,.~,","~;,~::áfiCO de custo diário de tratamento por especial~

L_
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k) Gráfico demonsfrafivo de internações;, .

I) Relatório de internação por diagnóstico;

m)Gráfico de tempo médio de internação por hospital;

n) Tipo de Admissão por Hospital;

o) Tipo .de Alta por Hospital;

p) Pacientes Individualizados por Hospital;

q) Comparativo dos Hospitais;

r) Pré-Análise de Fatura Hospitalar.

2 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERViÇO

12

•

As auditorias internas serão realizadas ria Secretaria de Bem-Estar Social, Divisão

Administrativa e Financeira e nas Seções de Bem-Estar Social das respectivas seccionais.

O serviço será implementado gradativamente, na seguinte. ordem:

• TRF 1a Região e SJDf,..-'imediato;

SJMG,.SJGO e SJBA, a,té90 (noventa) dias da assinatura do contrato,

As auditorias externas serão realizadas na rede credenciada direta do Pro-

Social no TRF e. respectivas seccionais. Poderá sofrer aumento ou diminuição na rede

credenciada, porém, a~ualmente,'conta com a rela~ão de hospitais discriminada abaixo:

• Brasília/DF - TRF e S'JDF

CAU - Hospital Urológico de Brasília S/C

Fundação Universitária de Cardiologia -INeOR -;-DF

HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada ltda.

Hospital Alvorada de Taguatinga ltda. ;

Hospital Anchieta ltda.

Hospital do Coração do Brasil S/A

Hospital e Clínicas SK Steckelberg ltda.

Hospital Prontonorte S/A

Hospital Santa Helena S/A

Hospital Santa Lúcia S/A

Hospital Santa Luzia S/A

Hospital. Santa Marta ltda.

Instituto do Coração de Taguatinga ltda.

Instituto Médico-Hospitalar Lago Sulltda.

LAF'- Empresa Serv~ços Hospitalares" ltda. - Hospital Brasília

Unimed Conf. das Méd. do Centro-Oeste e Tocantins - UNIMED .

• Salvador/BA - SJBA

TRF_" REGlAo",",p.'''02.0'
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Hospital AeropDrto

Hospital Aliança

Hospital Espanhol

Hospital Santo Amaro

Hospital :São Rafael

Pro-Alivio clínica da dor

Uniday Hospital

• Goiânia"- SJGO

Casa de Eurípede~ e Instituto de Olhos

CBCO
" Hospital da Visão

Hospital Jardim América

• Belo Horizonte - SJMG

Hospital MATER DEI

PHD Paee

Hospital Lifecenter

,'

TAF_,' AEOmÂO"MP.15_0>_D5
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ANEXO '11AO CONTRATO '00961201O

PLANILHA DE NÚMERO DE HORAS

TOTAL
TOTAL

....., GERAL .... _ .',

40 160' 1.920

1.090 .. 4.360

1.440'

3,840

26,880
38,880

960

3.840
1.440
960

N'DE
HORAS
ANUAL

960
2.880
960

1.920

1.920
1.440
960..._-

13.440

52.320

120

320 . '

2.240 '
3.240

80
320 "
120
80

N' DE
HORAS
MENSAL

80
240
80

160

160
120
80

,.- 1.120

40
30 .
20

280 "

30

80
,

560-- 810
20 '

80
30
20

N°de ~
HORAS'

SEMANAL
20
60

, 20
40

MÉDIGO

ENFERMEIRO
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO

TEG.
AUDITORIA
SAÚDE

FATURISTA
FATURISTA.
FATURISTA

~~jnISSIO~AL

MEDIGO
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO

TEG.
AUDITORIA'
SAÚDE
TEG.

AUDITORIA
SAÚDE

FATURISTAS

AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA
EXTERNA

';--TOTAL~

f

'TAF_" AEGIÁO.'MP_'5-<l2_0'
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ANEXOS 111AO CONTRATO 0096/2010

PLANILHA DO NÚMERO DE VIDAS E

NÚMERO DE GUIAS DE INTERNAÇÃO/MÊS

LOCALIDADE NUMERO DE VIDAS MEDIA DE GUIAS DE
.

. . INTERNAÇÃO/MÊS.
Distrito Federal (TRF e SJDF) 5.212 55 .

.

Brasília .
Bahia/Salvador 2.023 24.
Goiás/Goiânia 1.335 11 .

Minas Gerais/Belo Horizonte 3.551 58

TOTAL 12.121 148

..

/

TllF." REG,ACMMP.' 5_02-05
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. ANEXO IV AO CONTRATO 0096/2010

. PLANILHA DE PREÇOS

"
QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR

PROFISSIONAL DE HORAS c DA MENSAL. ANUAL, "MENSAL HORA.
MÉDICO 80 120,000 9.600,00 115.200,00

ENFERMEIRO 240 51,700 12.408,00 )48.896,00

ENFERMEIRO
~ 80 61,607 4.928,56 59.142,40

ENFERMEIRO 160 . 49,190 7.870,40 94.444,80.
AUDITORIA TÉC. ~
INTERNA AUDITORIA , 120 21,800 2.616,00 31.392,00

SAÚD,E

TÉC.
AUDITORIA 320 21,800 6.976,00 .83712,00
SAÚDE

FATURISTAS 2.240 18,700 41.888,00 50?656,00

.•.•.l~~'
._. _. • ;p • --_.,.,-",=.-~~

TOTAL 1.0354.443,20_ . •
. MÉDICO 80 107,450 8.596,00 103.152,00

ENFERMEIRO 320 53,300 17.056,00 204.672,00
.

ENFERMEIRO 120 . 53,300 6.396,00 76.752,00
ENFERMEIRO 80 .53,300 . 4..264,00 51.168,00

AUDITORIA TÉC.
'EXTERNA AUDITORIA 160 '21,800 3.488,00 41.856,00
, SAÚDE

FATURISTA 160 18,740 2.998,40 .• 35.980,80

FATURISTA 120 18,740. 2.248,80 26.985,60
FATURISTA 80 , 18,740 1.499,20 17.990,40

-_.- _..- . ••M _____

"",. ' TOTAL , 558.556,80.. . . • • .
f

}, TOTAL GERAL 1.594.000,00~- , ,

TRF_,' AEG,ÁO~t.1P_l._02.as
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ANEXO V AO CONTRATO 0096/2010

SERViÇOS A SEREM EXECUTADOS. NÚMERO DE HORAS NECESSÁRIAS

"17

>-_ ... ~.."-,
TR'" - - "'_ ....

5JDF - J8Á--- SJ1To ~--,- " SJMG ""

N° de Wde N° de N°. de N".dé N"de N° de ~di:l N° de N"de N° de N° de N°,de W',de N° de
,

horas horas horas horas horas horas horas horas noras horas horas horas horas hOl'âS horas
semanal mensal anual semanal mensal' anual semanal me-n$ iJnual semanal mensal anual $errr~na rn~l1$ anual

- "" ,..,,' .._ ál_. -_ ..,,-- ,ã,f

i
._... ,:"""M DICO" • 20 80 960 " " " - - - - - - - -

ENFERMEIRO 30 120 1.440 - " 30 120 1.440 20 80 960 40 160 1.920
AÚDITORIA TECNlCO 30 120 1.440 40 160 1.920 - - - 40 160 1.920

AUDITORIA
,

INTERNA -
SAÚDE "

fATURISIA$ 320 1.280 15.360 120 480 5760 40 160 1.920 40 160 1.920 40 160 1.920
TOTAL 400 1.600 19.200 160 640 1.680 70 280 3.360 60 240 2.880 120 480 5.760

MEDICO" 20 80 960 - - - - - - - - - - -
ENFERMEIRO 40 160 1.920 - - 30 120 1.440 20 80 960 40 160 1.920

AUDITORIA TECNICO 40 160 1.920 - - - - - - - - - - - -
EXTERNA AUDITORIA -

SAÚDE
FATURISTA', - - - - 30 120 1.440 20 80 960 40 160 1.920
TOTAL 100 400 4.800 - - - 60 240- 2.880 40 160 1.920 80 320 3.840

TOTAL GERAL 500 2.000 24.00 60 640 7.680 130 520 6.240 100 400 4;800 200 800 9.600-
"~L,

-;?- j

,
lAF. I' REGlÁ<MMP.15.02.0'
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