
 Extrato da Ata de reunião da Diretoria Executiva

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA – 13.07.2018

1. Data: 13 de julho de 2018

2. Hora: 15h15

3. Local:  Setor de Autarquias Sul, quadra 01, Bloco E, 10º andar, Edifício-Sede da Dataprev,
Brasília-DF  e  na  Rua  Professor  Álvaro  Rodrigues,  nº  460,  Botafogo,  16ª  andar,  Edifício  da
Dataprev, Rio de Janeiro.

4. Presentes: André Leandro Magalhães (Presidente da Empresa), Antônio Ricardo de Oliveira
Junqueira (Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações e Diretor de Finanças e
Serviços Logísticos Interino), Matheus Belin (Diretor de Tecnologia e Operações e Diretor de
Pessoas  Interino).  Participaram  também  Diogo  Santos  Rosa  de  Souza  (Gerente  do
Departamento de Gestão de Ambientes e  Serviços Administrativos),  Sílvia Renata Pinto de
Campos (Assessora de Diretoria), Maria Lúcia Casasanta Bruzzi (Assessora de Diretoria), José
Ivanildo  Dias  Júnior  (Consultor  Jurídico), Caroline  Barbosa  Costa  (Superintendente  de
Governança e Gestão Estratégica), Cleidiane da Silva Brito (Assessora Técnico-Administrativa),
José Porphírio Araújo de Miranda (Superintendente de Gestão de Pessoas), Pedro Henrique
Ornellas Marchiori (Coordenador Geral de Gestão dos Colegiados), Paulo Machado (Secretário
Executivo).

5.Assuntos  tratados:  I.  Processo  nº  44101.000143/2018-96. Autorizada  a  contratação
emergencial dos serviços de impressão de grandes volumes,  com manutenção preventiva e
corretiva,  incluindo reposição de peças,  determinando a apuração detalhada dos fatos e  a
verificação de responsabilidades, por meio de sindicância. Período: 180 (cento e oitenta) dias.
Modalidade de Contratação: Dispensa de Licitação.  II. Processo nº 44101.000169/2017-53.
Autorizada a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva (software e hardware), para atuação em todas as unidades prediais da
Dataprev, da solução integrada de controle de acesso físico, com suporte, reposição de peças,
fornecimento de suprimentos de impressora e atendimento técnico residente, recomendando
às áreas competentes, que se proceda ao ajuste da documentação necessária para atender a
solicitação do Presidente da Dataprev. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico. Período:
24 meses.  III.  Processo nº 44101.000060/2018-05. Autorizada a contratação de empresa
especializada para  prestação de  serviços  de agenciamento  de viagens  compreendendo os
serviços de cotação, emissão (reserva e marcação), remarcação, cancelamento de passagens
aéreas domésticas e internacionais, além de fornecimento do seguro e assistência em viagem
internacional,  recomendando  à  área  gestora,  responsável  pelo  processo,  que  inclua  no
contrato a ser firmado, o registro de que a  contratada garantirá a oferta de passagem de
menor valor. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico. Prazo: 24 meses. IV. Processo nº



44101.000039/2016-30.  Autorizada a  prorrogação do Contrato nº 01.023233.2016 firmado
com a Empresa Angel´s Segurança e Vigilância Ltda referente aos serviços de segurança e
vigilância  patrimonial  armada e desarmada nas dependências  da Dataprev Rio de Janeiro.
Modalidade  Inicial  de  Contratação:  Pregão  Eletrônico.  Período:  24  meses.  V.  Processo  nº
44101.000005/2016-45.  Autorizada a  prorrogação do Contrato nº 01.022405.2016, firmado
com a Telebras  S.A,  referente aos serviços  de acesso à internet,  com solução de proteção
contra  ataques  distribuídos  de  negação  de  serviço  (anti-DdoS).  Modalidade  Inicial  de
Contratação: Dispensa de Licitação. Período: 12 meses. VI. Processo nº 44101.000261/2013-
90.  Autorizada a  prorrogação, com supressão, do Contrato nº 01.018661.2014 referente aos
serviços de comunicação unificada. Período: 24/07/2018 a 16/07/2019. Modalidade Inicial de
Contratação: Pregão Eletrônico. VII – Análise Ergonômica do Trabalho – AET com foco no
eSocial.  Autorizado  o  início  do  processo  para  aquisição,  conforme  Nota  Técnica
NT/CGQV/001/2018.  VIII  –  Extratos  das  Atas  e  Classificação.  Deliberado que  o  assunto
registrado  em  Ata  será  classificado  no  momento  da  reunião  e  o  seu  extrato  será
disponibilizado no Portal  da Dataprev.  IX – Periodicidade de apresentação do Relatório
Semestral da Prevdata. Definido que o Relatório referente ao 1º Semestre de cada ano será
apresentado até o mês de setembro e o Relatório referente ao 2º Semestre, até o mês de maio
do exercício subsequente. 


