TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE - 9371414
PAe 0004658-70.2014.4.01.8000 - TRF1
Interessada: SECBE
Assunto: Repactuação de preços - Real e Benemérita Associação Portuguesa - Hospital BP (antigo
Hospital São Joaquim)
Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
Senhores Conselheiros,
Trata-se de proposta de repactuação de valores de tabelas e parâmetros apresentados em
setembro (9370943), além da inclusão de pacote de Diálise Peritoneal Automatizada - DPA ( 9371154), pela
Real e Benemérita Associação Portuguesa - Hospital BP/SP (antigo Hospital São Joaquim) , dos
serviços prestados aos beneficiários do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região - Pro-Social.
Esclarece-se que o credenciamento em questão foi celebrado com base em preços
diferenciados dos constantes das tabelas utilizadas pelo Programa, na forma de pacotes e que os serviços
médico-hospitalares com valores diferenciados dos fixados nas tabelas próprias estão regulados pela
Resolução 600-14-TRF, de 07/10/2004, a qual dispõe:
Art. 1º Poderão ser credenciados pelo PRO-SOCIAL serviços médico-hospitalares com Tabelas Especiais
cujos valores sejam diferenciados das tabelas utilizadas pelo TRF.
Art. 2º Compete à Secretaria de Programas e Benefícios Sociais – SECBE propor as contratações a serem
efetivadas, que serão submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo do PRO- SOCIAL.

Após o recebimento da proposta, iniciaram-se as negociações, já que o índice solicitado da
ordem de 8% está acima da capacidade de absorção financeira do Pro-Social, além do fato de que o Termo
de Credenciamento em vigor (6652697) estabele como balizador para negociação de preços o IGP-DI/FGV
que teve variação no periodo de 3,5493%, conforme se vê a seguir:

No que se refere à tabela de procedimentos, após a análise, procedeu-se à comparação
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com hospitais de mesmo porte, tais como A C Camargo e Hospital do Coração/SP, o qual também tem
tabelas diferenciadas, resultando na contraproposta de ajuste aos valores que foram propostos com patamares
superiores aos praticados pelo Pro-Social (9371193).
Já em relação ao pacote de DPA ( 9371154), a auditoria médica do Pro-Social manifestouse de acordo, informando que os preços estão compatíveis com os valores já praticados com outros
prestadores pelo Pro-Social.
Finalizando a negociação, propôs-se a aplicação do IPCA do período e os valores em
consonância com aqueles em vigor nos prestadores de mesmo porte e qualidade dos serviços prestados,
sendo aceito pelo representante do Hospital BP, a seguir:

Ressalta-se que o IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses no período de outubro/18
a outubro/19, foi de 2,9964%, sendo o que melhor reflete os princípios de economicidade e de garantia
sustentável do Pro-Social, e aceito pelo Credenciado.
A presente negociação foi efetivada com a mesma metodologia que aquela relativa ao
Hospital Mirante (antigo Hospital São José), que tramita no PAe 0005242-40.2014.4.01.8000, por
tratarem de prestadores que pertencem ao mesmo grupo.
Consulta ao índice nesta data:
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A utilização do IPCA-E, portanto, apresenta-se mais vantajosa para o Pro-Social,
conforme demonstrado acima. Atualmente, o índice recomendado para aplicação aos contratos da área de
saúde é o IPCA, Resolução Normativa nº 364 - ANS.
A seguir, apresenta-se o resumo da proposta com a negociação final:
Condições Comerciais - Hospital Bp

Negociação com vigência 01/01/2020

Reajuste - Diárias/T axas/Equipamentos/Gasoterapia/Serviços de Enfermagem/Pacotes
e Valores Fixos
Honorários Médicos e SADT
Hemoterapia
Consulta Ambulatorial Adulto e Pronto Socorro
Consulta Pediatria Ambulatorial e Pronto Socorro Infantil
Visita Hospitalar
Plantão UT I 12 horas
Atendimento Intensivista Dia e Noite
Filme
Medicamentos de uso comum
Medicamentos de uso restrito
Medicamentos Quimioterápicos
Medicamentos não constantes no Brasíndice
Medicamentos Manipulados
Materiais de uso Comum
Materiais não constantes na Simpro
Materiais Consignados
Órteses, Próteses e Sínteses
Dieta Parenteral (NPP)
Dieta Enteral

2,99%
CBHPM 2016 com UCO a R$ 9,69 e portes conforme
Anexo I
2X CBHPM 2016 com UCO a R$ 9,69 e portes
conforme Anexo I
R$ 115,00
R$ 150,00
R$ 115,00 (independente da acomodação)
R$ 220,00
CBHPM 2016 com UCO a R$ 9,69 e portes conforme
Anexo I
R$ 27,02m²
Brasíndice PMC
Brasíndice PF + 38,24%
Brasíndice PF + 38,24%
Valor de Aquisição + 20%
T abela BP 2019
T abela BP 2019
Valor de Aquisição + 20%
T abela BP 2019
T abela BP 2019
T abela BP 2019
Brasíndice PF + 38,24%

A despesa faturada pelo Credenciado no exercício de 2019 foi de R$ 247.304,44, de
modo que o impacto financeiro estimado é de R$ 7.410,23, para o exercício de 2020.
Em vista do exposto, considerando que a negociação foi finalizada com aplicação de índice
inferior ao previsto no contrato, e que o último reajuste ocorreu em outubro de 2018, submeto à deliberação
do Conselho Deliberativo a presente proposta de repactuação de preços do credenciamento firmado com a
Real e Benemérita Associação Portuguesa - Hospital BP/SP (antigo Hospital São Joaquim) , com
vigência a partir de 1º/01/2020, com a aplicação do índice de 2,99%, além da inclusão do pacote de Diálise
Peritoneal Automatizada - DPA e demais itens, conforme planilha acima..
À superior consideração.

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

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 11/12/2019, às 08:37 (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
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9371414 e o código CRC 88B35559.

ANEXO I

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
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