
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-DIANE 35/2022

PAe 0029549-48.2020.4.01.8000
Interessada: Secretaria de Bem Estar Social e Saúde - SECBE
Assunto: Prorrogação e Repactuação de preços - Contrato 12233335 - Suporte ao e-prosocial -
Empresa Cláudio Henrique Garbo da Silva
 
 

 

Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se de solicitação de prorrogação 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, assim como reajuste
anual.

A Contratada manifesta anuência à prorrogação e acatou o percentual de repactuação no
percentual de 4%, inferior ao IPCA do período, previsto contratualmente, apurado em 5,845530%:

 

 

A prorrogação contratual justifica-se em função da imprescindibilidade dos serviços de
assessoria e consultoria nos sistemas e-prosocial, no Prontuário Eletrônico e Mobile, todos licenciados
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pela empresa Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda., para ajustes, adequação, parametrização das
regras de negócio do Pro-Social, bem como fontes e (ou) linguagens específicas dos mencionados
sistemas, objetivando ao pleno funcionamento de todas suas funcionalidades, além do atendimento
tempestivo às demandas da administração do Pro-Social, no Tribunal e seccionais, em especial, no
momento, em razão da implantação do TRF6, cujos magistrados e servidores  permaneceram vinculados
ao Pro-Social.

O valor da despesa mensal passará a R$ 20.054,22 (vinte mil, cinquenta e quatro reais e
vinte e dois centavos), totalizando R$ 240.650,64 (duzentos e quarenta mil seiscentos e cinquenta reais e
sessenta e quatro centavos) anuais, após o reajuste de 4%.

O impacto financeiro para o exercício de 2023, no valor de R$ 9.255,80, está dentro da
capacidade de absorção financeira do Programa.

A vantajosidade financeira da prorrogação do presente contrato comprova-se à vista dos
contratos firmados pela Empresa Benner com outros órgãos públicos, que têm consultoria residente,
serviço semelhante ao objeto do contrato em exame, conforme valores demonstrados a seguir:

COMPARATIVO DE VALORES

Contrato Qtd. Vidas Valor Mensal
(R$)

Senado Federal ( 16915098
(SAÚDE-SF) 17.000 R$ 26.500,00

STJ ( 16915093 e 16915120 10.500 R$ 38.988,60
Contrato TRF1 ( 12233335)

(com o reajuste proposto)
19.412 R$ 20.054,22

 

Informa-se que as despesas decorrentes da 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.

Considerando a imprescindibilidade da prorrogação em tela para a perfeita
operacionalização, atualização e parametrizações dos Sistemas e-prosocial, Prontuário Eletrônico e
Mobile, ao TRF1 e TRF6, bem como pelo fato de que a Contratada vem prestando, há mais de dez anos,
adequados serviços de assessoria e consultoria ao Pro-Social, submeto à aprovação deste Conselho
Deliberativo a proposta de prorrogação e de repactuação do Contrato TRF1 12233335, firmado com a
empresa Cláudio Henrique Garbo da Silva – ME, por mais 12 meses, com término previsto para
12/02/2023, mediante aplicação do percentual de 4%, inferior ao IPCA do período, índice adotado
contratualmente.

 

 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da SECBE

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
13/12/2022, às 14:05 (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 17056529 e o código CRC AE04F421.
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