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1. Data:  30 de janeiro de 2023. 
 

2. Hora: 09h. 
 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 
  

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (presidente da Empresa), Isabel Luíza Rafael 
Machado dos Santos (diretora Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), Gilmar 
Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de 
Produtos e Soluções), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio),  
Antônio Hobmeir Neto (diretor de Tecnologia e Operações),  Paulo Machado (secretário 
executivo), Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (coordenadora geral do Gabinete da 
Presidência), Marcos Dantas Barros (superintendente de Aquisições e Contratos com 
Fornecedores), Rafael de Moraes Mota (superintendente Jurídico),  Marcelo Lindoso Baumann 
das Neves (superintendente de Governança, Riscos e Compliance), Leonardo Felipe da Silva 
(superintendente de Gestão de Serviços de TIC), Rodrigo Morgado da Silva (superintendente 
de Planejamento e Gestão de TIC), Leandro Cianconi de Paiva Rodas (gerente do 
Departamento de Planejamento de Serviços de Infraestrutura de TIC), Ricardo do Amaral 
Nóbrega (superintendente substituto de Gestão Estratégica) e Edmar dos Santos Ferreira 
Júnior (superintendente de Produtos da Previdência e INSS). 

5. Assuntos tratados:  

I – Voto à Diretoria Executiva:  RETORNO - Reajuste do Contrato de Suporte Técnico e 
Atualização de Versões e Releases para Licenças de Softwares Oracle – Após 
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o reajuste do Contrato 
01.030247.2019 de Suporte Técnico e Atualização de Versões e Releases para Licenças de 
Softwares Oracle, a ser firmado entre a DATAPREV e a empresa ORACLE DO BRASIL 
SISTEMAS LTDA, por um período de 12 (doze) meses, conforme Solicitação de Compra SC 
006547 (reajuste).  

II – Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Solução de Proxy – Após questionamentos 
e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a proposta de contratação de Solução de 
Proxy pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, incluindo prestação dos serviços de 
instalação e capacitação técnica a serem utilizadas sob demanda, por um período de 48 
(quarenta e oito) meses, conforme Solicitação de Compra SC 006796, respectivo Termo de 
Referência e Estudo Técnico, na modalidade Sistema de Registro de Preço.  

III – Implantação e Migração Storage Hitachi – O superintendente de Planejamento e 
Gestão de TIC, com a colaboração do gerente do Departamento de Planejamento de Serviços 
de Infraestrutura de TIC), apresentou o desenvolvimento da estratégia de implantação e 
migração do Storage Hitachi. Explicou que no ano de 2019 surgiu a necessidade de suporte 
e manutenção do storage existente (Storage Hitachi VSP Raid 700) e as tratativas tomadas 
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para resolução da demanda durante o período que se seguiu. Após questionamentos e 
esclarecimentos, a Diretoria Executiva agradeceu as informações prestadas. 

IV – Termo de Encerramento “Projeto Janela Sisben” – O superintendente de Produtos da 
Previdência e INSS, com a colaboração do superintendente substituto de Gestão Estratégica, 
apresentou o termo de encerramento do projeto Janela Sisben, classificado como projeto 
gratificado e aprovado na 21ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Consignou que o 
Projeto foi concluído com a realização das três entregas planejadas e teve como principais 
benefícios: a desoneração do mainframe com a implantação desse produto na Plataforma 
Baixa, visto que a maior parte dos acessos foi redirecionada para o novo sistema; maior 
capacidade de manutenção do produto em função da migração; melhor usabilidade, devido 
ao agrupamento das funcionalidades em um só painel; revisão da documentação técnica do 
produto. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou o termo de 
encerramento referente ao projeto gratificado Janela Sisben. 

V – Termo de Encerramento “Novo Prova de Vida” – O superintendente de Produtos da 
Previdência e INSS, com a colaboração do superintendente substituto de Gestão Estratégica, 
apresentou o termo de encerramento do projeto Novo Prova de Vida, classificado como 
projeto gratificado e aprovado na 43ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva. Elencou os 
elementos considerados na análise de conformidade. Justificou que o Projeto foi concluído 
com todas as entregas realizadas conforme planejado, tendo como principais benefícios o 
aprimoramento do processo de comprovação do Novo Prova de Vida junto aos beneficiários 
do INSS, de forma proativa e com maior agilidade. Após questionamentos e esclarecimentos, 
a Diretoria Executiva aprovou o termo de encerramento referente ao projeto gratificado Novo 
Prova de Vida. 

VI – Proposta de Patrocínios para o ISS - Rio de Janeiro – Matéria não tratada. 

VII – Aprovação da proposta do Piloto Parceria – Backup as Services à Estratégia 
Organizacional – Matéria não tratada. 

VIII – Estratégia para modernização do ERP da DATAPREV – Solução de custos – Matéria 
não tratada. 

 


