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1. Data:  16 de dezembro de 2022. 
 
2. Hora: 9h. 
 
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.  
 
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa e diretor 
Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa substituto), 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), 
Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Valter 
Vinicius de F. Bernardes Borges (coordenador geral do Gabinete da Presidência), Denise 
Christine da Silva Zacarias (assessora III da Presidência), Jefferson Milanês Ferreira 
(superintendente de Gestão Tecnológica e de Produtos Plataforma), Marcos Dantas Barros 
(superintendente de Aquisições e Contratos com Fornecedores), Rogerio Lineu Arita 
(superintendente Jurídico substituto), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de 
Gestão Estratégica) e Juliana Ferris de Oliveira (superintendente de Produtos de Dados e 
Análise). 
 
5. Assuntos tratados:  
 
I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação da Ata da 44ª 
Reunião Ordinária, ocorrida em 05 de dezembro de 2022 - O secretário executivo solicitou 
que os diretores analisem a ata apresentada e encaminhem suas contribuições para 
confecção do texto final. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura. 

II – Voto à Diretoria Executiva: Contratação de Solução Tecnológica Automatizada 
Multicanal para Atendimento e Gerenciamento do Relacionamento com o Cidadão (CzRM) 
– O superintendente de Gestão Tecnológica e de Produtos Plataforma apresentou a proposta 
referente à contratação de Solução Tecnológica Automatizada Multicanal – CzRM, por um 
período de 60 (sessenta) meses, conforme Processo nº 44109.000486/2022-67, respectivo 
Termo de Referência e Estudo Técnico, no valor estimado de R$ 50.528.121,43 (cinquenta 
milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e vinte e um reais e quarenta e três centavos), 
na modalidade de Pregão Eletrônico. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria 
Executiva solicitou que fosse realizado maior detalhamento na proposta e na planilha de 
formação de preços, em comparação com o contrato vigente, devendo o tema, retornar a este 
colegiado para deliberação.  

 
III – Norma de Projetos Gratificados – O superintendente de Gestão Estratégica apresentou 
a proposta de atualização da norma de projetos gratificados, destacando e detalhando as 
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principais modificações. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva 
aprovou as alterações da norma de projetos gratificados, conforme proposta apresentada. 

IV - Encerramento do projeto: Serviços do CNIS para automação do INSS – O 
superintendente de Gestão Estratégica, com a colaboração da superintendente de Produtos 
de Dados e Análise, apresentou o termo de encerramento do projeto Serviços do CNIS para 
automação do INSS, aprovado na 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 
29 de setembro de 2022. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva 
aprovou o encerramento do projeto e autorizou o seu pagamento. 

V – Alteração de escopo e prazo do Projeto Gratificado "Formação de Períodos de 
Segurado Especial" – A superintendente de Produtos de Dados e Análise apresentou a 
Solicitação de Mudança de escopo e prazo do Projeto Gratificado Formação de Períodos do 
Segurado Especial Rural, que tem como objetivo desenvolver uma API que proporcione a 
automatização dos benefícios rurais, a ser integrada em solução que inclui a qualificação do 
requerimento (autodeclaração do trabalhador rural no PAT e Meu INSS) e a decisão 
automática (concessão ou indeferimento) no sistema de benefícios (Prisma). Após 
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a Solicitação de Mudança 
de prazo e escopo do Projeto Gratificado Formação de Períodos do Segurado Especial Rural, 
conforme proposta apresentada. 

 
VI – TEMA EXTRA PAUTA: Aquisição do Portal de Governança - O superintendente de 
Aquisições e Contratos com Fornecedores reportou à Diretoria Executiva o andamento da 
aquisição do Portal de Governança. Explicou que o processo está previsto para ser finalizado 
no início do mês de janeiro de 2023. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria 
Executiva deliberou pela continuidade da disputa eletrônica, dando prosseguimento ao 
processo de aquisição do Portal de Governança, e solicitou aos times que fosse dada a maior 
celeridade possível para o atendimento do pleito. 

VII – Apresentação da Fábrica de Inovação – Matéria não tratada. 

VIII – Manual de atribuições - A Diretoria Jurídica, de Riscos, Gestão e Governança 
Corporativa encaminhou, por e-mail, a nova versão do Manual de atribuições, o qual foi 
aprovado pela Diretoria Executiva, observando-se os ajustes propostos pela Diretoria de 
Produtos e Soluções – DPS. 

 

IX – Norma de Delegação de Competências - A Diretoria Jurídica, de Riscos, Gestão e 
Governança Corporativa encaminhou, por e-mail, a nova versão da Norma de Delegação de 
Competências, o qual foi aprovado por unanimidade pela Diretoria Executiva. 

 


