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Aos Senhores Conselheiros do
 
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 
Trata-se de proposta de continuidade da prestação  de  serviços de assessoria e consultoria

em sistemas de gestão de saúde do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região – Pro-Social, pela empresa Cláudio Henrique Garbo – ME,
por meio do Contrato TRF1 Pro-Social 0001/2016 (1652676), com vigência até 12/02/2021, no valor mensal
de R$ 16.517,01 (dezesseis mil quinhentos e dezessete reais e um centavos). 

Considerando que o instrumento contratual mencionado atingirá 60 (sessenta) meses de
vigência, em 12/02/2021, o que impede nova prorrogação, a SECBE expediu o Ofício (11771753),
consultando a empresa quanto ao interesse em nova contratação de  prestação de serviços ao sistema e-
prosocial, bem como solicitação de apresentação de proposta comercial compatível com as atividades do
Programa.

A empresa Cláudio Henrique Garbo – ME, por meio do documento (11892432) manifestou
interesse na renovação e apresentou a proposta comercial no valor mensal de R$ 17.012,52 (dezessete mil,
doze reais, cinquenta e dois centavos).

A presente contratação é necessária para a operacionalização, atualização e
parametrizações do Sistema e-Prosocial, em especial o contrato de manutenção firmado com a empresa
Benner, que vem de longo tempo sendo feito pela empresa interessada, conveniente seja realizar nova
contratação seguindo os mesmos modos e parâmetros do contrato anterior, alterando-se o valor mensal, que
corresponde ao valor atualmente pago, acrescido da variação percentual de 3% nos últimos doze meses, que
tem sido a média de reajuste dos contratos do Pro-Social.

A nova contratação se apresenta necessária para a manutenção dos serviços prestados, em
especial das atividades a seguir elencadas:

- atendimento a consultas recebidas, tanto dos prestadores de serviço credenciados, quanto
dos gestores do Pro-Social nas seccionais, por meio de correio eletrônico institucional, sobre a
operacionalização do sistema e-ProSocial (Benner), Contábil (Benner) e Prontuário Eletrônico (Benner);

- conferência dos bancos de dados alimentados no sistema e-ProSocial, Contábil e
Prontuário Eletrônico, análise de falhas, avaliação de riscos apresentados e elaboração de propostas de
melhoria nos processos de trabalho;

- apoio às atividades de planejamento, execução de ajustes, instalação e operação de novas
versões dos softwares do sistema e-ProSocial, Prontuário Eletrônico, e Contábil, conforme solicitação do



Contratante;
- orientações técnicas para operacionalização do sistema e-ProSocial, Prontuário Eletrônico

e Contábil;
- processamento de alimentação e atualização das tabelas do Pro-Social e cadastros no

sistema e-ProSocial, com base nas informações repassadas pelo TRF1;
- monitoramento da necessidade de desenvolvimento de funcionalidades, alterações e

adaptação no sistema e-ProSocial, Contábil e Prontuário Eletrônico, a serem realizadas pela empresa Benner
desenvolvedora do sistema;

- transferência de conhecimentos relacionados às atividades contratuais executadas;
- capacitar às equipes que operacionalizam o sistema e-ProSocial, Prontuário Eletrônico e

Contábil meio de palestras e oficinas, sem custo adicional;
- extração de relatórios de cálculos para definição das tabelas de contribuições sociais

mensais, por faixa etária e de coparticipação do Pro-Social, além de reavaliação periódica das tabelas adotada
pelo Programa

- extração de relatórios de cálculos e de acompanhamento mensal das receitas e despesas,
nos modos sintético, analítico e comparativo, bem como projeções para o exercício financeiro.

- assessoramento e apoio técnico na realização de estudos e proposição de ações, planos e
programas para melhoria contínua do Pro-Social;

- assessoramento e apoio técnico na elaboração do Plano de Aplicação Anual do Pro-Social;
- acompanhamento detalhado da execução do Plano de Aplicação Anual do Pro-Social;
- apoio técnico à elaboração da proposta orçamentária anual;
- assessoramento e apoio técnico na aplicação de software de Business Intelligence (BI),

para emissão de relatórios gerenciais;
- outras demandas relacionadas ao objeto desta contratação.
Do exposto, levando-se em conta que, tanto a SECIN quanto a SECBE não dispõem de

servidor com conhecimentos sobre o sistema Benner que permita a realização da adequada interface com a 
empresa desenvolvedora do Sistema e a administração do Pro-Social, torna-se necessária a contratação dos
serviços de assessoria e consultoria em sistemas de gestão de saúde do Programa, e-Prosocial
(BENNER), submeto à aprovação deste Conselho Deliberativo a autorização para firmar novo contrato com a
empresa Cláudio Henrique Garbo – ME, sem interrupção da continuidade do contrato em vigor, no valor atual
de R$ 16.517,01 atual acrescido de 3%, R$ 495,51, relativo ao reajuste do período, resultando no total mensal
de R$ 17.012,52.

Respeitosamente,

 

 IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em
04/12/2020, às 15:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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