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1. Data:  25 de março de 2021 

 

2. Hora: 08h  

 

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), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (diretor de Tecnologia e 

Operações), Bruno Burgos Severiano (diretor de Administração e Pessoas), Isabel Luíza R. 

M. dos Santos (diretora de Governança Corporativa e Jurídica), Paulo Machado (secretário 

executivo), Pedro Marchiori (coordenador geral de Gestão de Colegiados), Denise Christine 

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

(coordenador geral do Gabinete da Presidência), Fernanda de Albuquerque Ramos 

(superintendente de Gestão de Pessoas),  Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico),  Diogo 

Santos Rosa de Souza (superintendente de Serviços Logísticos), Jaqueline Barbosa  Dutra 

(assessora de Diretoria), e Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (assessora de Diretoria), 

 

5. Assuntos tratados:  

 

I – Leitura e aprovação das Atas da Diretoria Executiva: Ata da 4ª Reunião Extraordinária 

– 16/03/2021 e da 11ª Reunião Ordinária – 18/03/2021. A diretora Isabel Santos 

informou que tão logo as referidas atas sejam analisadas compartilhará com os demais 

membros para considerações. 

II – Voto à Diretoria Executiva: Contratação Serviços de Manutenção e Suporte – 

Protheus. (Assunto Extra Pauta). Após considerações, a Diretoria Executiva recomendou o 

retorno da matéria na reunião extraordinária agendada para o dia 29/03/2021, para análise 

da formalidade processual relacionada à contratação dos serviços de manutenção e suporte 

– Protheus, com base na Solicitação de Compras n° 006055, e os respectivos termos de 

referência e estudo técnico, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.  

III – Estratégia para os dias de feriados antecipados nos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Paraíba. A Diretoria Executiva, após considerações, recomendou a emissão de 

comunicado aos empregados, com a solicitação de informar que os trabalhos da Empresa 

são considerados como essenciais e reforçar que a empresa já se encontra em teletrabalho, 

ou seja, os colaboradores poderão permanecer em suas casas, não havendo qualquer 

prejuízo relacionado à saúde. 

IV – Adesão ao Acordo de Compras Governamentais – GPA da Organização Mundial do 

Comércio – OMC. Após esclarecimentos, a Diretoria Executiva manifestou-se favorável à 

adesão ao Acordo GPA (tratado plurilateral vinculante entre países, que estabelece 
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parâmetros de transparência e abertura dos mercados nacionais de compras públicas, 

envolvendo 48 membros da OMC e com garantia de mercado de compras), com a 

recomendação de que a DATAPREV mantenha a sua autonomia e sejam devidamente 

avaliadas as obrigações do acordo, para que possíveis decisões não tenham qualquer 

natureza de imposição, preservando desta forma a capacidade decisória da empresa. 

V – Informativos: a) matéria de caráter reservado; b) Posicionamento da 

Superintendência de Serviços Logísticos referente à tramitação de processos que 

necessitam de autorização prévia do Ministério da Economia.  O superintendente de 

Serviços Logísticos apresentou as informações quanto aos processos de aquisições que 

necessitam de autorização prévia do Ministério da Economia. Ressaltou que, para aqueles 

processos ainda não autorizados e que ainda não tiveram fase externa (pregão), a empresa 

seguirá todos os trâmites necessários até a fase de publicação do Pregão, mas que este só 

será publicado após a autorização do Ministério da Economia, e para os processos que estão 

na fase externa, a empresa irá aguardar até a fase de adjudicação (conforme orientação da 

Consultoria Jurídica). Após conhecimento, a Diretoria Executiva concordou com a proposta 

de encaminhamento apresentada; c) Posicionamento Comitê de Crise. Matéria não tratada. 


