
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE 572/2017 - SECBE

PAe: 0006855-95.2014.4.01.8000
Interessada: SECBE
Assunto: Renovação de assinatura do Sistema VIDEOFARMA e edições impressa Revista SIMPRO

 
Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL,
 
 
Senhores Conselheiros,
 
Trata-se de apresentação de proposta de renovação de 01 (uma) assinatura do Sistema

VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO COM EXPORTAÇÃO DE
DADOS+CODIFICAÇÃO TUSS, para o  período 11/11/2017  a 10/11/2018, e de 15 (quinze) assinaturas
da Revista SIMPRO versão impressa, período de 01/09/2017 a 31/08/2018, utilizados pela Divisão
Administrativa e Financeira - DIVAF.

O sistema VIDEOFARMA permite à Secretaria de Bem Estar Social - SECBE  a
realização de consulta de dados essenciais à análise e auditoria de contas médico-hospitalares e cotações de
preços, de forma ágil e eficaz, ao disponibilizar informações detalhadas sobre mais de 120.000 itens,
envolvendo código TUSS, histórico de preços, consulta de fabricantes e distribuidores, tipo de material,
especialidade, classe terapêutica, princípio ativo, entre outros.

A revista SIMPRO permite à Secretaria de Bem Estar Social - SECBE e todas as
Seccionais a realização de consulta ao exemplar impresso quando a fatura é processadas após atualização dos
banco de dados do sistema eletrônico que não mantém histórico anterior à atualização de dados essenciais à
análise e auditoria de contas médico-hospitalares e cotações de preços, de forma ágil e eficaz, ao disponibilizar
informações detalhadas sobre mais de 120.000 itens, envolvendo código TUSS, histórico de preços, consulta
de fabricantes e distribuidores, tipo de material, especialidade, classe terapêutica, princípio ativo, entre outros.

Ressalta-se que o referido sistema e a revista impressa são ferramentas de referência,
indispensáveis ao funcionamento da SECBE, por contemplar a prestação de serviços de assessoria
operacional na área de saúde, através da cessão de uso do banco de dados relacional, contendo informação
de produtos farmacêuticos, de consumo e hospitalares, informações de materiais médicos hospitalares,
soluções , alimentação parenteral e enteral, próteses, órteses, materiais especiais e bens duráveis.

O valor para a renovação do sistema é de R$ 6.877,00 (seis mil, oitocentos e setenta e sete
reais) e confere ao contratante o direito de acesso a todas as ferramentas do sistema, visualização, exportação
de dados e atualização semanal do banco de dados, válido por 12 meses, conforme documento SEI nº
4723483 e para as assinaturas das 15 (quinze) revistas impressas é de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e
cinquenta reais) 4779473 e descrição abaixo,  perfazendo um total a ser deliberado de R$ 15.127,00 (quinze
mil, cento e vinte e sete reais).

Descrição: 15 assinaturas da REVISTA SIMPRO HOSPITALAR
Quantidade por bimestre : 15 revistas
Período: 12 meses
Valor unitário: R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais)
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Valor total: R$ 8.250,00 (Oito mil duzentos e cinquenta reais)
Por se tratar de despesa administrativa, imprescindível ao funcionamento da Divisão de

Administração Financeira - DIVAF, solicita-se autorização para que renovação da presente assinatura ocorra
por meio de recursos próprios do PRO-SOCIAL

Desse modo, submeto à apreciação e deliberação deste e. Colegiado propostas de
renovação de assinatura do Sistema VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO COM
EXPORTAÇÃO DE DADOS+CODIFICAÇÃO TUSS, para o  período 11/11/2017  a 10/11/2018 e de 15
(quinze) assinaturas da Revista SIMPRO versão impressa, período de 01/09/2017 a 31/08/2018 .

Respeitosamente,
 

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

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria,
em 27/09/2017, às 13:09 (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
4779485 e o código CRC 86F79B6A.
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