Extrato da Ata da 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 24 de fevereiro de 2022.
2. Hora: 08h.
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente), Isabel Luíza R. M. dos
Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Gilmar Souza de Queiroz (diretor de
Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos (diretor de Relacionamento e Negócio),
Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Gustavo Sanches (diretor de
Tecnologia e Operações), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine da Silva
Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador
geral do Gabinete da Presidência), Pedro Henrique Ornellas Marchiori (coordenador geral de
Gestão dos Colegiados), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Antônio Hobmeir Neto
(superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Marcos Dantas Barros
(superintendente de Serviços Logísticos), Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de
Governança e Gestão Estratégica), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente
Financeiro), Marcelo Bochetti Argento (gerente substituto do Departamento de Gestão de
Ambientes e Serviços Administrativos), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão
de Pessoas) e, Fábio Alves Rezende (assessor de Divisão).
5. Assuntos tratados:
I – – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes de assinatura. Apreciação da
ata da 2ª reunião extraordinária, em 07/02/2022, ata da 3ª reunião extraordinária, em
21/02/2022 e ata da 7ª reunião ordinária, em 17/02/2022 – 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 – 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 TELEBRÁS – O superintendente de Serviços
Logísticos apresentou a proposta referente ao Reajuste do Serviço de Comunicação da Rede
de Acesso para as Regiões I, II e III do PGO, contemplando o transporte de dados, voz e
vídeo, a ser provido pela tecnologia VPN IP/MPLS, objetivando a interligação de endereços
de interesse da Previdência Social, situados em localidades distribuídas em território
nacional, segundo o Plano Geral de Outorgas (PGO) da ANATEL, com base no IST acumulado
de fevereiro/2018 a janeiro/2021, bem como reequilíbrio, com fundamento nas variações de
ICMS/RJ ocorridas entre janeiro/2019 e março/2020, a ser aplicado ao contrato nº
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01.024309.2017, firmado entre a DATAPREV e a empresa TELEBRAS, cujo término está
previsto para 13/03/2022, conforme Solicitação de Compras nº 006463/2022, respectivo
Termo de Referência e Estudo Técnico. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou,
condicionada aos pareceres favoráveis das áreas jurídicas e de Conformidade, a proposta
referente ao reajuste do serviço de comunicação de Rede de Acesso para as Regiões I, II e
II do PGO.
III – Contratação da obra para reforma parcial do imóvel da DATAPREV – Cosme Velho –
Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a
contratação da reforma parcial do imóvel da DATAPREV no bairro do Cosme Velho, cidade do
Rio de Janeiro, conforme proposta referente à contratação da obra para reforma parcial do
imóvel da DATAPREV, com modernização dos ambientes de escritório – Cosme Velho, com
prazo de 360 dias de execução e 480 dias de vigência, conforme Solicitação de Compras SC
006015/2021, respectivo Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Pregão
Eletrônico sob regime de empreitada por menor preço global.
IV – Matéria de caráter reservado.
V – Matéria de caráter reservado.
TEMA EXTRA PAUTA: A Diretoria Executiva, a respeito dos Desafios, Pesos e Metas para a
GVR do 1º Trimestre de 2022, deliberados na 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva,
ocorrida em 14 de janeiro de 2022, ratificou a RS/3897/2022, de 21 de janeiro de 2022,
relativa aos Indicadores e pesos da Gratificação Variável por resultado (GVR) para o primeiro
semestre de 2022, que inclui 3 (três) novos desafios tecnológicos (IDC-TEC).
INFORMES: 1) Posicionamento Comitê de Crise – Matéria não tratada. 2) Consulta sobre a
divulgação prévia de pautas – O coordenador geral de Gestão dos Colegiados informou que
foi solicitado pelo Ouvidor que a Diretoria Executiva avaliasse a possibilidade e pertinência
da divulgação prévia das pautas que serão apreciadas por este e pelos demais colegiados. A
Diretoria Executiva deliberou pela não divulgação prévia das pautas.
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