Extrato da Ata da 4ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 27 de janeiro de 2022.
2. Hora: 09h.
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Gilmar
Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Flávio Ronison Sampaio (diretor de
Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e
Negócio), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), Isabel Luíza R. M. dos Santos
(diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Pedro
Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de Gestão dos Colegiados), Denise Christine
da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges
(coordenador geral do Gabinete da Presidência), Patrícia Maria de Paula (superintendente de
Gestão de Pessoas), Rafael de Moraes Mota (Consultor Jurídico), Marcos Dantas Barros
(superintendente de Serviços Logísticos), Ricardo do Amaral Nóbrega (coordenador geral de
Planejamento e Gestão), Marcelo Lindoso Baumann das Neves (coordenador geral de
Integridade e Conformidade), Fabricio Cicílio Granette de S. Pinto da Silva (gerente do
Departamento de Gestão de Carreira), Luciano da Silva Figueiredo (coordenador geral de
Projetos) e Antônio Hobmeir Neto (superintendente de Arquitetura e Serviços de
Infraestrutura de TIC).
5. Assuntos tratados:
I – Informe de atas pendentes de assinaturas - Informe de atas pendentes de assinatura;
Apreciação das atas da 2ª reunião ordinária, em 14/01/22; 1ª reunião extraordinária, em
17/01/22; e 3ª reunião ordinária, em 19/01/22 - As atas foram encaminhadas para a
avaliação da Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, que enviará posteriormente com
suas contribuições. O Colegiado foi informado sobre as atas pendentes de assinatura.
II – Resolução de Delegação de Competência (Revisão) – O coordenador geral de
Planejamento e Gestão apresentou as propostas de melhorias na resolução de delegação de
competência, assinalando as propostas de alterações. Após debates e esclarecimentos, a
Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, todas as alterações propostas.
III – Reajuste de bolsa estágio – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria
Executiva aprovou, por unanimidade, o ajuste no valor da bolsa estágio para o valor do
salário-mínimo de R$1.212 (um mil duzentos e doze reais) e deliberou o seguinte para o novo
quadro de distribuição de vagas do QLE: 90% das vagas ficariam distribuídas conforme o QLP
e 10% seriam passíveis de distribuição conforme decisão deste Colegiado para fins de ajuste
de acordo com as demandas da Empresa.
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IV – Aquisição de licenças Databridge com garantia de 12 (doze) meses e Contratação de
suporte técnico e atualização de versão de licenças do software Databridge para as
licenças existentes no ambiente tecnológico DATAPREV – Após questionamentos e
esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, à aquisição de serviços de
suporte técnico, orientação técnica e licenças adicionais para a solução Databridge, pelo
período de 12 meses, conforme a solicitação de compras SC 006407, respectivo Termo de
Referência e Estudo Técnico, condicionado ao parecer de conformidade processual.
V – Contratação de serviço especializado na área de Saúde Ocupacional e pronto
atendimento ambulatorial nas instalações das filiais RJ, DF e SP – A Diretoria Executiva,
após apreciação da proposta de contratação de serviço especializado na área de saúde
ocupacional e para a realização de exames e homologações de atestados para os empregados
lotados em unidades específicas ,solicitou esclarecimentos adicionais referente a matéria,
recomendando que o tema retorne em data oportuna para a apresentação do levantamento
de dados solicitados e com nova proposta de contratação, levando em consideração análise
e proposta de novo modelo, que separe o tratamento aos empregados das unidades da
Empresa e dos empregados cedidos em locais onde não há unidade presencial da DATAPREV.
VI – Contratação de obra para reforma parcial do imóvel da DATAPREV, situado na Rua
Cosme Velho - Matéria não apreciada.
VII – Reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste e recurso – Serviço de Comunicação para
a Rede de Acesso da DATAPREV do Contrato 01.024309.2017, referente aos serviços de
comunicação para interligação de endereços de interesse da DATAPREV, utilizando a
tecnologia VPN IP/MPLS, firmado com a TELEBRAS.

Após questionamentos e

considerações, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração
contratual referente ao pleito de reajuste e reequilibro econômico-financeiro do Contrato
01.024309.2017, conforme proposta apresentada para o 9º Termo Aditivo Contratual
(conforme aplicação de reequilíbrio e de reajuste de valores com base no IST (Índice de
Serviços de Telecomunicações) acumulado de fevereiro/2018 a janeiro/2019 e de
fevereiro/2019 a janeiro/2020, e reequilíbrio com fundamento nas variações do ICMS/RJ
ocorridas em janeiro/2019 e março/2020), recomendando o encaminhamento do tema ao
Conselho de Administração da DATAPREV.
VIII – Proposta Comercial Telebrás. O superintendente de Arquitetura e Serviços de
Infraestrutura de TIC apresentou o status referente à proposta comercial da Telebras para
os serviços de Rede de Acesso (Links), registrando a relevância dos serviços de Rede de
Acesso até a finalização do contrato. O diretor de Tecnologia e Operações citou que em
21/01/2022 a DATAPREV recebeu proposta comercial, a qual está em fase de negociação. O
presidente da Dataprev mencionou a importância de que a DATAPREV tenha os números
relacionados ao preço desses serviços junto ao mercado local, a fim de subsidiar a decisão
deste Colegiado quanto à proposta apresentada.
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IX – Matéria de caráter reservado/restrito.
X – Informes: Posicionamento Comitê de Crise - Matéria não apreciada.
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