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PAe 0003628-73.2014.4.01.8008
Interessado: TRF6
Assunto: Repactuação de preços da empresa – TIP Ltda
 
 

 

Aos Senhores Conselheiros do

CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se de solicitação para repactuação dos valores do Termo de
Credenciamento 0224395, que tem por objeto a prestação de serviços de assistência à saúde, pela
credenciada TIP Ltda, CNPJ: 24.025.199/0001-70, nas dependências do Hospital Mater Dei 0090065.

Informa-se que o credenciamento observa as regras da TABJUD TUSS e que a
SUASA/TRF6 envidou todos os esforços para que o credenciamento continuasse nos mesmos termos, sem
êxito, no entanto.

Não obstante o informado, a empresa encaminhou para análise pacote contemplando
vários procedimentos para os beneficiários internados em UTI pediátrica, 0118847, que foi indeferido pela
auditoria médica dada às particularidades de nossos beneficiários e, posteriormente, apresentou como
contraproposta a tabela CBHPM, ano 2016, e UCO R$19,36 que também não foi acatada.

Foi realizada reunião presencial, no dia 22/11/22, visando à negociação de parâmetros
mais favoráveis ao Programa, tomando como base as despesas realizadas neste exercício com a
credenciada, 0118899, demonstrando que o perfil de atendimento dos beneficiários do Pro-Social
vinculados ao TRF6 são de casos mais leves com boa evolução clínica.

Foi solicitada a manutenção da tabela do Programa e que o pedido de reajuste fosse
aplicado apenas aos códigos relativos ao atendimento do intensivista (diarista e plantonista), no menor
valor praticado com as demais operadoras.

A Credenciada acatou a solicitação e informou os menores valores desses códigos,
atualmente praticados com a Amagis e Saúde Caixa, conforme mensagem anexa, 0118773.

Segue planilha, com o detalhamento das negociações realizadas pelo TRF6:

 

PROPOSTAS INICIAIS DA
TIP

PORTE
HONORÁRIO

MÉDICO CBHPM
2016

VALOR NEGOCIADO
PELA SEANE/SUASA E

AUDITORIA

VALOR
TABELA
TABJUD

% DE
REAJUSTE

PACOTE DE DIÁRIA PARA
HONORÁRIOS MÉDICOS  não acatado  não acatado
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PORTE DE HONORÁRIOS
MÉDICOS E UCO

PRATICADOS PELA CBHPM
2016

 não acatado  não acatado

PROPOSTA FINAL DA TIP
APÓS REUNIÃO DIA

22.11.2022
    

código atendimento intensivista
plantão de 12 horas (10104011)

 
R$216,92 R$190,00 (*) R$ 177,38 7,12%

código atendimento intensivista
diarista (10104020)

 
R$ 91,65 R$80,00 (*) R$ 74,84 6,89%

                                                                                                                  (*) menor valor praticado pela
TIP com as demais operadoras, inclusive Saúde Caixa.
 

A administração do TRF6 destacou a importância da manutenção da rede própria, em
virtude da qualidade da assistência prestada e do maior controle das despesas pela equipe de auditoria do
tribunal e, ainda, informou que o impacto financeiro será pequeno em razão do perfil dos beneficiários,
que pouco utilizam a terapia intensiva pediátrica do Hospital Mater Dei.

 

A variação do IPCA, índice recomendado pela Agência Nacional de Saúde - ANS,
conforme Resolução Normativa - RN nº 512, de 31 de março de 2022, adotado como parâmetro de
negociação e não como obrigação efetiva de adoção de seu percentual máximo, registrou, no período de
abril/2021 a abril/2022, o percentual de 12,48%:
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Do exposto, submeto à deliberação deste Conselho Deliberativo do Pro-Social, a
proposta de repactuação dos valores do Termo de Credenciamento firmado com a empresa TIP Ltda, com
vigência a partir de 1º/11/2022, mediante aplicação dos percentuais abaixo informados:

 

Atendimento intensivista plantão de 12 horas (10104011)  
R$216,92 R$190,00 (*) R$ 177,38 7,12%

Atendimento intensivista diarista (10104020)  
R$ 91,65 R$80,00 (*) R$ 74,84 6,89%

 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
13/12/2022, às 14:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16993928 e o código CRC 758E5E27.
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