
 

 
 
 
 

 Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Executiva 

 
17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  

06.11.2020 

 

1. Data:  06 de novembro de 2020. 

 

2. Hora: 08h  

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Presentes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Bruno Burgos 
Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos 
(diretora de Governança Corporativa e Jurídica, Gilmar Souza de Queiroz (diretor de 
Desenvolvimento e Serviço), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia 
e Operações), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio), 
Paulo Machado (secretário Executivo), Denise Christine da Silva Zacarias 
(assessora de Diretoria), Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador geral 

de Gabinete da Presidência), Caroline Barbosa Costa (superintendente de 

Governança e Gestão Estratégica), Frankmar Ferreira Fortaleza (coordenador geral de 

Planejamento e Gestão), Ricardo Amaral Nobrega (coordenador de Planejamento 

Estratégico), e Adeílson José da Silva (superintendente de Gestão de Serviços de TIC). 
 
5. Assuntos tratados:  

I. Posicionamento Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de 

TIC apresentou a evolução dos indicadores referentes ao cenário COVID-19. Iniciou 

com a apresentação do cenário de contágio no âmbito da DATAPREV, relatando o 

aumento significativo de contaminação. Após apreciação, questionamentos e 

considerações, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, o retorno ao 

trabalho presencial, em todas as unidades da empresa, dos empregados titulares de 

cargos comissionados e função de confiança que não se enquadrem no chamado 

grupo de risco, a partir do dia 23 de novembro, com a ressalva de que o retorno, 

neste momento, não terá caráter obrigatório e que cada área fará a sua escala de 

trabalho. Solicitou providenciar Comunicado aos empregados com as 

recomendações de segurança do Comitê de Crise, já estabelecidas por meio de 

Resolução. 

II.  Aprovação do Plano de Ação 2021. A superintendente de Governança e Gestão 

Estratégica com a colaboração da diretora de Governança Corporativa e Jurídica, 

apresentou o Plano de Ação 2021, para apreciação e considerações da Diretoria 



Executiva. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou a importância 

de que os gestores avaliem as propostas de resultados apresentados, com foco para 

um planejamento orientado a resultados e entregas, com execução orientada por 

indicadores e principalmente um monitoramento. Na sequência, o coordenador de 

Planejamento Estratégico mencionou que foram ratificadas a missão, a visão, os 

valores e os objetivos estratégicos da DATAPREV. Discorreu sobre os programas 

constantes no Planejamento Estratégico 2021 -2025, com ênfase para os indicadores 

e resultados. Após considerações, questionamentos, esclarecimentos, e ajustes,  

relativos aos programas estratégicos do Plano de Ação 2021, a Diretoria Executiva 

recomendou que a matéria retorne na próxima reunião, a partir do Programa 3.4 – 

Governança Corporativa e Integridade, para considerações deste Colegiado, tendo 

em vista o tempo transcorrido da reunião. 

III. Informe: Suspensão do Pregão 666/2020 (LAN, WIFI, NAC) e do Pregão 

699/2020 (Servidores X86). Ref.: Nota Informativa NI/DIT/SUAS e SUSL 

/001/2020. O diretor de Tecnologia e Operações informou as razões pelas quais a 

DATAPREV suspendeu os Pregões 666/2020 (LAN, WIFI, NAC) e 699/2020 (Servidores 

X86). Discorreu que após reunião entre a DATAPREV e o Tribunal de Contas da União 

– TCU, foi recomendada, como boa prática de gestão, a adequação dos processos de 

licitação que utilizam o Sistema Registro de Preços e modelagem de aquisição por 

preço global de grupo de itens para alinhar ao que preconiza a jurisprudência do TCU 

e itens do Acórdão 1347/2018-Plenário. O diretor de Administração e Pessoas 

destacou que a equipe de compras está empenhada para analisar a melhor forma de 

readequação dos demais processos que utilizam o Sistema de Registro de Preços, 

conforme orientação do TCU. 

 


