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Aos Senhores Conselheiros do 
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL 

Senhores Conselheiros, 

Trata-se de proposta de reajuste/repactuação de preços relativos ao contrato firmado 
entre o Tribunal Regional Federal da 1 a Região e a Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde LTDA 
(7440790). 

Conforme previsto na Cláusula Décima Sétima do Termo de Credenciamento vigente, a 
revisão de preços está prevista com a periodicidade mínima de um ano, mediante negociação entre as 
partes. 

A prorrogação contratual foi autorizada pelo CDPS por meio da Decisão (9447613). 

A empresa contratada apresentou proposta de reajuste em 23/0112020 a proposta de 
reajuste, aplicando-se o índice de 5,31 %, que corresponde ao percentual acumulado até o mês de outubro, 
relativo ao Índice de Custo da Tecnologia da Informação- ICTI, conforme cláusula contratual. Ressalta-se 
que o índice acumulado de janeiro a dezembro de 2019 é de 6,07%, com variação mensal de 0,51 %. Sendo 
o contrato com data base em janeiro, estima-se que o acumulado seria de 6,58% (fonte: IPEA). 

O Pro-Social enviou contraproposta para redução do índice aos patamares dos 
percentuais que tem sido aplicados em seus contratos com média de 3,5%, sendo aceita a redução e 
solicitado o reajuste de 4% (9721188). 

O índice acumulado do IPCA nos últimos doze meses resultou no percentual de 4,31% 
(fonte: www.debit.com.br). Assim, resta comprovada a vantajosidade da negociação. 

O impacto financeiro para o exercício de 2020 é de R$ 13.122,00, estando dentro das 
expectativas de absorção financeiro do Programa. 

Em vista do exposto, considerando que a repactuação foi finalizada com aplicação de 
percentual menor que o índice contratualmente previsto, submeto à deliberação do Conselho Deliberativo 
a presente proposta de repactuação de preços da Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde LTDA com 
vigência a partir de janeiro/2020. 

À superior consideração. 

IONICE DE PAULA RIBEIRO 

Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor( a) de Secretaria, em 
12/02/2020, às 08:29 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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