
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-SECBE 171/2017

PAe 0001597-87.2017.4.01.8004
Interessada: SJBA-NUBES
Assunto: Solicita autorização para firmar Credenciamento com a COOPANEST/BA.
 
 
Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se de proposta de credenciamento apresentada pela  Coopanest Bahia, objeto do
Encaminhamento SJBA-NUBES 3547398.

Em 2016,  a  Coopanest/BA se  descredenciou  do  Pro-Social-SJBA devido  à  falta  de
acordo quanto aos preços dos portes anestésicos, que estavam bastante majorados em relação aos preços
praticados pelo TRF-1ª Região, mas os serviços permaneceram disponíveis aos beneficiários do Programa
por meio do Saúde CAIXA.

De  acordo  com  o  NUBES-BA,  no  Encaminhamento  SJBA-NUBES  3547398,  o
credenciamento  direto  possibilita  ao  Programa  a  gestão  imediata  na  autorização  de  internação  e  na
auditoria das despesas médico-hospitalares, por meio da Audicare Consultoria e Auditoria e Gestão em
Saúde Ltda.,  contratada do Pro-Social,  cuja análise detalhada da conta hospitalar  possibilita se evitar
cobranças indevidas, que podem ocorrer quando não existe esse tipo de auditoria direta.

Em negociação, a Coopanest/BA apresentou ao NUBES-BA proposta (3547256) com
tabela de procedimentos de porte anestésicos de preços iguais aos contratados com o Saúde CAIXA,
conforme demonstrou no Termo Aditivo de 01/01/2017 (3547398), firmado entre as partes.

A Divisão de Assistência e Negócios, em manifestação técnica, expressa na Informação
TRF1-DIANE 3685996, registrou que o credenciamento é pertinente, em vista da manutenção dos mesmos
valores que a Coopanest/BA contratou com Saúde CAIXA (3547398), mas destacou a necessidade de
adoção do modelo de credenciamento aprovado pela ASJUR-TRF1 no credenciamento a ser elaborado
pela Seccional, especialmente por que o credenciamento anterior com a cooperativa não possuía cláusula
de renegociação de preços e também não especificava índice de preços para balizar a renegociações.

A manutenção dos mesmos valores firmados pela Coopanest/BA com o Saúde CAIXA,
conforme consta no Termo Aditivo de 01/01/2017 (3547398), implica o credenciamento nos seguintes
termos:

PORTE ANESTÉSICO VALOR (R$)

1 162,37

2 237,68

3 349,84
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4 517,24

5 800,13

6 1.116,49

7 1.588,53

8 2.095,72

 

 

Em vista do exposto, submeto à aprovação deste Conselho Deliberativo a autorização
para  a  Seção Judiciária  do  Estado da  Bahia  firmar  termo de  credenciamento  com a Coopanest/BA,
mediante  a  manutenção  dos  valores  que  a  Coopanest/BA  contratou  com  Saúde CAIXA  (3547398),
mediante a adoção do modelo de credenciamento aprovado pela ASJUR-TRF1 no termo a ser elaborado
pela Seccional,  em homenagem ao Princípio da Eficiência inscrito no art.  37,  caput,  da Constituição
Federal.

 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em
08/03/2017, às 09:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3693476 e o código CRC F334BB5F.
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