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Aos Senhores Conselheiros do 
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

Senhores Conselheiros,
 
Trata-se de proposta de repactuação de valores apresentada pela Hemoclínica - Clínica de

Hematologia e Hemoterapia Ltda. (7845306, 7980104, 7992936, 7993072 e 8016247).
Após análise da Auditoria Médica deste Pro-Social, (8022532), foram solicitados

esclarecimentos à Credenciada para dar continuidade às tratativas.
A Hemoclínica apresentou os esclarecimentos solicitados e nova proposta, bem como

justificativa para utilização dos kits de plaqueta e discriminação dos pacotes (8088478, 8088493 e 8088598),
como recomendado pela auditoria médica.

O índice inicialmente proposto pela Credenciada foi de 10,09% (8088493), sendo
apresentada contraproposta de reajuste linear de 2%, em virtude da preocupação com a capacidade de
absorção financeira do Pro-Social (8856089). Em resposta, foi apresentado novo percentual de 5%, aceite de
2% somente para pacotes de plasma, crioprecipitado, plaqueta e reserva de sangue, sendo mantido o primeiro
percentual para os demais itens (8856109).

Foi oferecido pela SECBE o índice de 3,64%, o mesmo aplicado à TABJUD TUSS 2019,
o qual foi aceito pela Credenciada, à exceção dos pacotes de plaquetaferese e recuperação intra-operatória,
sob a alegação de que estariam "mais defasados" e, portanto, seguiriam sendo cobrados na modalidade de
conta aberta.

A seguir, apresenta-se o quadro final em relação aos pacotes reajustados em 3,64%:
 

Código Descrição do Pacote
Valor

Vigente
Hemoclínica

Contraproposta
Hemoclínica

Contraproposta
TRF1

4.04.02.045 Pacote de Concentrado de Hemácia R$1.026,00 R$ 1.077,30
                (5%)

R$  1.063,35
               (3,64%)

4.04.02.061 Pacote de Concentrado de Plaquetas por
Aférese R$3.748,00 R$ 4.126,17

               (10,09%)
R$ 3.884,43

              ( 3,64%)

4.04.03.939 Pacote de Recuperação Intraoperatória R$3.591,00 R$ 4.668,30
             (30%)

R$ 3.721,71
              ( 3,64%)

4.04.02.053 Pacote de Concentrado de Hemácia Lavadas R$1.026,00 R$ 1.077,30
              ( 5%)

R$ 1.063,35
              (3,64%)

 

Foi solicitada, ainda, a inclusão do pacote de Doação Autóloga no valor de R$  1.273,46,
inferior ao que alcançaria com os códigos relativos ao procedimentos cobrados em conta aberta, que
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inferior ao que alcançaria com os códigos relativos ao procedimentos cobrados em conta aberta, que
somariam R$ 1.498,19.

A Auditoria Médica do Pro-Social manifestou-se afirmando ser Recomendável a proposta
de Pacote para o procedimento "Doação Autóloga", apresentada pela Credenciada Hemoclínica –
Clínica de Hematologia e Hemoterapia Ltda , realizada pela mesma no Hospital Santa Lúcia - DF ,
sendo que todas as tratativas constam dos documentos (9035520 e 9113640).

O credenciamento em questão foi celebrado com base em preços diferenciados dos
constantes das tabelas utilizadas pelo Programa, na forma de pacotes, conforme autorizado pela Resolução
600-14-TRF, de 07/10/2004, que 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.

 
O reajuste está previsto na Cláusula Oitava – Do Preço, de acordo com o previsto na

Cláusula Nona – Da Renegociação de Preços,   do Termo de Credenciamento 023/2004 - (0043670).
Em 2019 foi pago à Hemoclínica  o valor de  R$ 221.380,19, documento (8420665),

sendo o impacto financeiro estimado para o exercício de 2020, de R$ 8.058,24, dentro da capacidade de
absorção financeira do Programa.

Diante do exposto, submete-se a proposta de reajuste dos pacotes, da Hemoclínica -
Clínica de Hematologia e Hemoterapia Ltda.conforme quadro acima, bem como a inclusão do pacote de
Doação Autóloga ao Conselho Deliberativo do Pro-Social.

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da Secretaria do 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
9416537 e o código CRC C0837091.
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