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Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

Senhores Conselheiros.

 

Trata-se de solicitação de aditamento do Contrato TRF1 (12233335), firmado com a
empresa Cláudio Henrique Garbo da Silva e o TRF1, para a 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, para adição dos serviços,
conforme proposta da empresa a seguir transcrita (15297084):

 
1 - SERVIÇOS A EXECUTAR APP MOBILE PRO-SOCIAL

1.1 Consultoria no processo de implantação do aplicativo pela empresa contratada para o
desenvolvimento do aplicativo, a fim de subsidiar de informações técnicas e de negócios relacionadas ao sistema de gestão
eprosocial;

1.2 Parametrização do aplicativo Mobile voltadas ao negócio, com base nas decisões da SECBE;

1.3 Acompanhar, em conjunto com a SECBE, se as rotinas a serem entregues pela empresa contratada
para o desenvolvimento do aplicativo atendem às necessidades da Secretaria;

1.4 Suporte na operacionalização do aplicativo Mobile a interação dos sistemas legados do TRF1 e o
sistema e-prosocial, bem como explorar melhorias a serem desenvolvidas pela empresa contratada para o desenvolvimento
do aplicativo.

2. SERVIÇOS A EXECUTAR CONSULTORIA AO TRF6

2.1 A Contratada deverá executar serviços de consultoria e assessoria;

2.2 A consultoria compreenderá, entre outras atividades:

2.2.1 Atendimento a consultas realizadas pelo Contratante, por meio de correio eletrônico institucional,
sobre a operacionalização do sistema e-ProSocial (Benner) e sistema de Prontuário Eletrônico (Benner).

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

2.2.3 Apoio às atividades de planejamento, execução de ajustes, instalação e operação de novas versões
dos softwares do sistema e- ProSocial e do sistema de Prontuário Eletrônico, conforme solicitação do Contratante;

2.2.4 Orientações técnicas para operacionalização do sistema e-ProSocial e e sistema de Prontuário
Eletrônico;

2.2.5 Processamento da alimentação e atualização das tabelas do Pro-Social e cadastros, em geral, no
sistema e-ProSocial, com base nas informações repassadas pelo TRF1;



2.2.6 Monitoramento da necessidade de desenvolvimento de funcionalidades, alterações e adaptação no
sistema e-ProSocial e do sistema de Prontuário Eletrônico, a serem realizadas pela empresa Benner desenvolvedora do
sistema;

2.2.7 Transferência de conhecimentos às equipes que operacionalizam o sistema e-ProSocial e
Prontuário Eletrônico, sem custo adicional.

 

A Contratada propõe o acréscimo do valor de R$ 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta
reais), conforme documento (15411214), ao valor previsto contratualmente de R$ 17.522,90 (dezessete
mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos), nos termos da Cláusula 10ª do Contrato, item
10.2:

 

10.2. Os preços constantes desta cláusula compreendem todas as despesas concernentes ao
objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que se
façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

 

A implementação do Aplicativo Mobile do Pro-Social foi concluída em 23/02/2022,
tendo sido autorizado por esse Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS, por meio da Decisão
(14701349), PAe (0089699-58.2021.4.01.8000), sendo necessário a inclusão das atividades descritas ao
contrato, para a regular manutenção e suporte das funcionalidades disponibilizadas aos beneficiários, bem
como possíveis ajustes a serem providenciados junto à empresa contratada, Benner Tecnologia e Sistemas
de Saúde Ltda, para aperfeiçoamento do aplicativo. 

 

Esclarece-se que, o valor da despesa mensal passará a R$ 19.282,90 (dezenove mil,
duzentos e oitenta e dois reais, noventa centavos)., totalizando R$ 231.394,80 (duzentos e trinta e um mil,
trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) anuais, após o acréscimo do valor mensal de R$
1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais).

O impacto financeiro para o exercício de 2022 (nove meses), será de R$ 15.840,00,
estando dentro da capacidade de absorção financeira pelo Programa, conforme previsto no Plano de
Aplicação Anual - PAA.

O acréscimo representa  10,04% do valor inicialmente contratado, R$ 17.522,90, estando
dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

 

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei,
o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de
equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

 

Informa-se que as despesas decorrentes da presente contratação correm à conta de
recursos próprios do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro
e Segundo Graus da Primeira Região — Pro-Social, razão pela qual necessária autorização deste CDPS.

Do exposto, submeto à aprovação deste Conselho Deliberativo a proposta de aditivo do
Contrato TRF1 (12233335), firmado com a empresa Cláudio Henrique Garbo da Silva – ME para inclusão
serviços adicionais de suporte técnico decorrentes da implementação do Aplicativo Mobile Pro-Social,
bem como de  consultoria  para  extensão dos atendimentos do Pro-Social aos magistrados e servidores do
TRF6, para garantia da regular prestação dos serviços do Programa.

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124i


IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
12/04/2022, às 09:11 (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 15411233 e o código CRC DFB10BB7.

 
SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br

0029549-48.2020.4.01.8000 15411233v15


