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1. Data:  29 de abril de 2021 

 

2. Hora: 14h 

 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 

 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente), Gilmar Souza de 

Queiroz (diretor de Desenvolvimento e Serviço), Alan do Nascimento Santos (diretor de 

Relacionamento e Negócio e diretor de Tecnologia e Operações Substituto), Bruno Burgos 

Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. M. dos Santos (diretora de 

Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário executivo), Denise Christine 

da Silva Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges 

(coordenador geral do Gabinete da Presidência),  Antônio Hobmeir Neto (superintendente 

de Arquitetura e Serviços de TIC),  Diogo Santos Rosa de Souza (superintendente de 

Serviços Logísticos), Rafael Mota (Consultor Jurídico), Frankmar Ferreira Fortaleza 

(superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Adeilson José da Silva 

(superintendente de Gestão de Serviços de TIC) 

 

5. Assuntos tratados:  

 

I – Leitura e aprovação da Ata da Diretoria Executiva: Ata da 16ª Reunião Ordinária – 

22/04/2021. A diretora de Governança Corporativa e Jurídica registrou que irá analisar a 

minuta proposta e compartilhará o documento com os demais membros para 

considerações. 

II – [assunto de caráter reservado/preparatório] 

 

III – Voto à Diretoria Executiva: contratação do serviço de suporte e atualização de 

licenciamento para ferramentas CA Technologies. Após considerações, a Diretoria 

Executiva autorizou, por unanimidade, à contratação do serviço de suporte e atualização de 

licenciamento para ferramentas CA Technologies, pelo período de 12 (doze) meses, na 

Modalidade Licitatória Pregão Eletrônico, com observação de que se seja depurada a 

conformidade processual, conforme relatado.  Destacou que a contratação está prevista no 

Plano de Ação 2021 da empresa, Programa A.03.02.05 – Suporte CA, bem como está em 

conformidade com a Solicitação de Compras 005442/2021, Estudo Técnico, Termo de 

Referência, e Parecer CJUR 237/2021, acostados ao Processo 44101.000074.2019.00.   

IV – 04 – Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do contrato referente à prestação de 

serviços de segurança armada e desarmada nas dependências da DATAPREV Brasília.  

Após considerações e esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou, por unanimidade, a 

prorrogação do Contrato nº 23.020876.2021, referente à prestação de serviços de 

segurança armada e desarmada nas dependências da DATAPREV em Brasília/DF, pelo 

período de 12 (doze) meses, a partir de 14/05/2021 até 13/05/2022, com cláusula 
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rescisória, por meio de Dispensa de Licitação nº 23.000237/2021. Destacou que a 

contratação está em conformidade com a Solicitação de Compras 001618/2021, Estudo 

Técnico, e Parecer CJUR 252/2021, acostados ao Processo 44100.000084/2018-66.  

V – Qualificação para fechamento das dependências administrativas e operacionais. 

Matéria não tratada. O assunto será debatido em reunião extraordinária. 

VI – Posicionamento Comitê de Crise. O superintendente de Gestão de Serviços de TIC 

apresentou a atualização das informações relacionadas às quantidades de reportes de 

sintomas, número de contágios, internações e óbitos relativos à pandemia do COVID-19. 

Demonstrou a evolução dos indicadores, com destaque para o quadro de internações em 

UTI. Finalizando, apresentou o panorama de acompanhamento da vacinação, divididos em 

dois grupos (1ª e 2ª doses). 

VII – [assunto de caráter reservado/preparatório] 


