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Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

 
Senhores Conselheiros,
 
 
Trata-se de proposta de repactuação de preços para 2020, apresentada em 25/9/2020 pela

Fundação Antônio Prudente – AC Camargo (11322646), nos termos abaixo:
 



 
O credenciamento em questão tem por objeto a prestação de serviços médico-hospitalares

contratados com valores diferenciados dos fixados nas tabelas próprias do Programa, bem como Pacotes de
procedimentos, conforme previsto na Resolução Presi 43, de 19/10/2016, que dispõe:

 
Art. 16. O credenciamento de serviços médico-hospitalares com tabela especial depende
de aprovação do Conselho Deliberativo do Pro-Social, mediante proposta da Secbe.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, consideram-se:
I – hospitais credenciados com tabela básica aqueles que utilizam as tabelas próprias do Pro-
Social;
II – hospitais credenciados com tabela especial as instituições cujos preços praticados excedem
aos constantes das tabelas próprias do Pro-Social.
 
A Fundação Antônio Prudente – AC Camargo foi informada por meio do Ofício

(11652315) que o reajuste deveria ser pleiteado dentro da periodicidade mínima de um ano, de acordo com a
Cláusula Décima do Termo de Credenciamento 009/2005, redação dada pelo Quarto Termo Aditivo
(2413790), nos termos abaixo:

http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/117540/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Presi%2043%20-%20Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20tratamento%20fora%20do%20domic%C3%ADlio.pdf?sequence=1


A SECBE informou sobre a impossibilidade de reajuste no percentual solicitado de 22,37%,
e que o percentual utilizado nos reajuste dos credenciamentos firmados juntos ao Pro-Social
é o IPCA, adotado em conformidade com o estabelecido pela Resolução Normativa 364 - ANS, cuja variação
no período de setembro de 2019 a setembro de 2020 foi de 2,44%, conforme demonstrado a seguir:

Foi esclarecido, ainda, por meio do Ofício Secbe (11652315), que o reajuste  dos contratos
públicos em geral é devido após o lapso temporal de 12 meses, conforme entendimento do Tribunal de Contas
da União, Acórdão 1.828/2008 - TCU - Plenário e, ainda, que no âmbito da administração pública o
reajuste dos preços contratados deve ser solicitada no período de um ano, após esse prazo a revisão dos
valores contratados só pode ser feita como hipótese de equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
mediante comprovação documental do desequilíbrio financeiro, conforme item II, §1º do art. 57, Lei
8.666/93.

Elaborou-se quadro comparativo entre os valores vigentes no Quarto Termo Aditivo ao
Credenciamento 009/2005, os valores propostos pela AC Camargo e os valores apresentados como
contraproposta pelo Pro-Social, com reajustes pelo índice IPCA, relativo ao período de setembro de 2019 a
setembro de 2020, equivalente a 2,44%:

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mjg1OA==


 



A Fundação Antônio Prudente – AC Camargo manifestou concordância com a
contraproposta (11780037), como se segue:

 

Para as extensões propostas, a administração do Pro-Social
apresentou contraproposta, tomando-se por base os valores praticados com outros prestadores do mesmo nível
na cidade de São Paulo, que têm Termos de Credenciamentos vigentes com o Programa, como por exemplo o
Hospital do Coração - HCor, Beneficência Portuguesa - Hospital BP e Hospital Sírio Libanês:

A credenciada concordou com os valores da contraproposta.
O impacto financeiro estimado é  R$ 5.881,03, considerado o faturamento dos últimos 12

meses - (set/2019 a ago/2020), no valor de R$ 241.025,95.
Do exposto, apresenta-se a proposta de repactuação anual para a Fundação Antônio

Prudente – AC Camargo, com vigência a partir de 1º/12/2020:
 

Tabela própria referente a Taxas e Diárias, gasoterapia, Pacotes e valores fixos, no
percentual de 2,44% (IPCA dos últimos 12 meses - set/2019 a ago/2020);
Diária Hospital Dia Apto e Enf: 50% do valor da diária apartamento com reajuste
no percentual de 2,44% (IPCA dos últimos 12 meses - set/2019 a ago/2020);
Tabela própria referente a Honorários Médicos/SADT - CBHPM 5ª edição -
Portes e UCO de outubro 2014 (UCO: 19,69);
Consultas: R$ 100,00;
Consultas e sessões de Fonoaudiologia/Psicologia/Nutricionista: R$ 77,00.

 

Em vista do exposto, considerando que a negociação foi finalizada com aplicação de índice
contratualmente previsto, e que o último reajuste ocorreu no exercício de 2016, submeto à deliberação do
Conselho Deliberativo a presente proposta de repactuação de preços do credenciamento com a Fundação
Antônio Prudente – AC Camargo, com vigência a partir de 1º/12/2020, com a aplicação do percentual de
2,44%  do IPCA, conforme descrição acima.

À superior consideração.



 
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em
04/12/2020, às 10:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
11873609 e o código CRC 653A60E1.
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