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1. Data:  09 de março de 2021. 
 
2. Hora: 14:30h. 
 
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), 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), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico), Marcos Dantas Barros 
(superintendente de Serviços Logísticos), Luciano Vaz Sampaio (gerente do Departamento de 
Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos), Luiz Claudio Otero Santos (Assessor da 
Diretoria de Tecnologia e Operações), Marcelo Nogueira Lino (superintendente de Arquitetura 
e Serviços de Infraestrutura de TIC), Francisco Paulo Macambira Haick (superintendente 
Financeiro), e Liana Maria Coelho Verdini (coordenadora geral de Comunicação Social), 
  
5. Assuntos tratados:  
 
I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes de assinatura; Apreciação da 
ata da 8ª Reunião Ordinária, em 24/02/2022 e da 9ª Reunião Ordinária em 03/03/2022 
(Partes 1 e 2) - 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 – Prorrogação do serviço de fornecimento de energia elétrica para DATAPREV/DF. Após 
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou a proposta de prorrogação 
do contrato com a Empresa Distribuidora de Energia Elétrica para as instalações da 
DATAPREV/DF, com prazo de 7 (sete) meses, a partir de 01/04/2022, conforme solicitações 
de compras – SC nº 006423/2022 (prorrogação) e SC nº 006424/2022 (reajuste de valor 
contratual), com o respectivo Estudo Técnico, na modalidade Dispensa de Licitação nº 
217/2020.  

III – Matéria de caráter reservado. 

IV – Adequação da seleção final dos projetos que serão patrocinados, via Lei do ISS/RJ, 
pela DATAPREV no ano de 2022 – A Coordenadora Geral de Comunicação Social apresentou, 
para apreciação e deliberação, a proposta de adequação da seleção final dos projetos 
patrocinados, atendendo à determinação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro de ajuste, 
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destinando 20% dos valores dos patrocínios incentivados para organizações instaladas em 
áreas específicas de periferia, não onde o projeto acontece, sendo necessário assim novo 
planejamento, não apenas da DATAPREV, como de todas as demais empresas patrocinadoras. 
Esclarecidas as razões da alteração, a Diretoria Executiva ratificou a decisão tomada de ajuste 
e adequação de projetos financiados, pontuando que os projetos reforçam o compromisso 
social da empresa e ações de ASG. 

V – Encerramento do teletrabalho em caráter excepcional, instituição do teletrabalho em 
caráter permanente e retorno ao trabalho presencial – A Diretoria Executiva deliberou pelo 
retorno ao regime de trabalho presencial em 04/04/2022, respeitada a antecedência mínima 
definida na RS/PR/3828/2020, data que entrará em vigor o regime de teletrabalho regulado 
pela N/GP/043/02 para aqueles que foram autorizados e assinaram os respectivos termos 
de aditamentos ao contrato de trabalho. Por fim, a Diretoria Executiva, diante do cenário de 
revisão dos protocolos de prevenção conforme as autoridades locais (municipal e/ou 
estadual), considerando recentes notícias a respeito da flexibilização das regras de 
prevenção, entendeu pertinente a dissolução dos trabalhos do Comitê de Crise, agradecendo 
a excelente contribuição de todos os membros no monitoramento da pandemia, que 
nortearam as decisões deste Colegiado em prol da preservação da saúde de todos os 
colaboradores da DATAPREV. 

VI – Matéria de caráter reservado. 

VII – Estudo Técnico para renovação de contratos (Viabilidade de exclusão da exigência) 
– O diretor de Tecnologia e Operações apresentou o pedido de modificação do item 
“Formalização da Intenção de Compra/Contratação”, resultando na alteração de texto do 
Manual de Contratações e Gestão de Contratos. Onde se lia, no item 3.3, letra c, o texto “Na 
revisão contratual, do tipo prorrogação ou acréscimo, a documentação necessária 
compreende o Estudo Técnico, também emitido pelo órgão demandante, complementado com 
a documentação exigida a cada tipo de revisão, conforme diretrizes contidas no Anexo 1 deste 
Manual”, leia-se “Na revisão contratual, do tipo acréscimo, a documentação necessária 
compreende o Estudo Técnico, também emitido pelo órgão demandante, complementado com 
a documentação exigida a cada tipo de revisão, conforme diretrizes contidas no Anexo 1 deste 
Manual.”. A Diretoria Executiva aprovou a alteração proposta. 

INFORMES: 1) Posicionamento Comitê de Crise – Matéria não tratada. 


