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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE - 9433490

PAe 0026873-98.2018.4.01.8000 - TRF1
Interessada: SECBE
Assunto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 001/2019 - Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde
Ltda.
 
 
Aos Senhores Conselheiros do 
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 
 

Senhores Conselheiros,
 

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
9433490 e o código CRC 1A31596D.

Trata-se de autorização para prorrogação relativa à contratação de serviços de
manutenção mensal técnica e corretiva do software de gestão de saúde Benner, com prontuário
eletrônico, utilizado pelo Pro-Social, de acordo com o Modelo de Contratação de de Soluções de Tecnologia
da Informação da Justiça Federal da 1ª Região - MCTI-JF, previsto na Resolução CJF-RES-2013/00279, de
27/12/2013, c/c a Instrução Normativa MP/SLTI 4, de 11/12/2014 , editada pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.

Ressalta-se que a contratação foi autorizada por esse Conselho Deliberativo do Pro-Social
- CDPS em sessão realizada no dia 12/12/2018, conforme Decisão CDPS (7345609), que tramitou nos autos
do PAe nº (0013588-38.2018.4.01.8000), a seguir transcrita:
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As providências para a efetivação da presente prorrogação foram iniciadas em agosto de

2019, sem conclusão até à presente data, não obstante a reiterada manifestação do Pro-Social em relação às
providências que se fizeram necessárias para cumprir as exigências quanto à instrução relativa aos documentos
da Análise de Viabilidade da Contratação, Plano de Sustentação, Estratégia de Contratação e a Análise de
Riscos,  conforme artigo 12, § 3º, da Resolução CNJ 182/2013.

Foi elaborado novo Estudo Técnico Preliminar - ETP (9402589) e Análise de Riscos
(9402593) referente à prorrogação da contratação em tela, o que foi efetivado de forma conjunta com a área
de Tecnologia da Informação.

Conforme se vê do despacho (9402600), foram juntados os documentos necessários à
renovação do contrato, contendo, ainda, a avaliação dos custos a ele inerentes, concluindo ser esta a forma
mais vantajosa para a Administração.

A minuta de Termo Aditivo foi providenciada pela DIACO, evidenciando providências a
serem tomadas (9418997), destacando-se, dentre elas, a necessidade de Autorização da autoridade
competente para a consequente lavratura do termo aditivo.

Dessa forma, com o fim da vigência do Contrato 0001/2019, em 07/01/2020, é iminente o
risco de solução de continuidade dos serviços prestados pelo Pro-Social aos seus beneficiários, em razão de
colapso total das atividades do Programa, em toda a Justiça Federal da Primeira Região, caso o contrato não
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colapso total das atividades do Programa, em toda a Justiça Federal da Primeira Região, caso o contrato não
seja renovado.

Em vista do exposto, em razão de que as despesas com a execução do presente aditamento
correrão à conta de recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores deste
Tribunal - Pro-Social, conforme planilha constante do documento (9418997), submeto à análise e deliberação
deste Conselho a  proposta de prorrogação do contrato dos serviços de manutenção e atualização do sistema
e-Prosocial, incluindo o fornecimento de novas versões, bem como as melhorias evolutivas porventura
acrescidas ao software, firmado com a empresa Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde LTDA, ao custo total
expresso no anexo II do Termo de Referência 7314439, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista a
exclusividade de desenvolvimento, comercialização e manutenção do sistema pela referida empresa.

À superior consideração.
Respeitosamente,
 
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE
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