
  
  

Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A 
 

 

1 
 

1. Data:  25 de abril de 2022. 
 
2. Hora: 08h. 
 
3. Local/meio: Realizada por videoconferência.  
 
4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (presidente da Empresa), Isabel Luíza 
Rafael Machado dos Santps (diretora Jurídico, de Riscos, Gestão e Governança Corporativa), 
Gilmar Souza de Queiroz (diretor de Administração e Pessoas), Alan do Nascimento Santos 
(diretor de Relacionamento e Negócio), Gustavo Sanches (diretor de Tecnologia e Operações), 
Flávio Ronison Sampaio (diretor de Desenvolvimento e Serviço), 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), Juliana Ferris de Oliveira 
(superintendente de Produtos e Informação), Marcos Dantas Barros (superintendente de 
Serviços Logísticos), Rafael de Moraes Mota (consultor Jurídico),  Frankmar Ferreira Fortaleza 
(superintendente de Governança e Gestão Estratégica), Marcelo Nogueira Lino 
(superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC) e Luciano Vaz Sampaio 
(gerente do Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos). 
 
5. Assuntos tratados:  
 
I – Relatório de Gestão 2021 (Prestação de Contas) – O tema foi previamente apreciado e 
deliberado por e-mail, tendo sido aprovado. No entanto, caso haja contribuição adicional por 
parte dos diretores, será implementada ao documento antes do encaminhamento ao 
Conselho de Administração. 

II – Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - O tema foi previamente apreciado 
e deliberado por e-mail, tendo sido aprovado. No entanto, caso haja contribuição adicional 
por parte dos diretores, será implementada ao documento antes do encaminhamento ao 
Conselho de Administração. 

III – Ata da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes. Apreciação das atas da 14ª 
Reunião Ordinária e da 9ª Reunião Extraordinária (deliberação por e-mail), ambas em 
14/04/2022.  As atas foram encaminhadas para a avaliação da Diretoria de Governança 
Corporativa e Jurídica, que as enviará posteriormente com suas contribuições. O Colegiado 
foi informado sobre as atas pendentes de assinatura e sobre o status dos livros de atas 
digitais. 

IV – Voto à Diretoria Executiva: Reajuste do contrato celebrado com a empresa SPREAD 
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviço Locação de licenças da 
suíte SADS/CWS – Após questionamentos, a Diretoria Executiva aprovou o reajuste do 
contrato celebrado com a empresa SPREAD Sistemas de Automação Ltda à prestação do 



  
  

Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A 
 

 

2 
 

Serviço de Locação de Licenças da Suíte SADS/CWS, condicionado ao saneamento dos 
apontes levantados pela área de conformidade. 

V - Voto à Diretoria Executiva:  Contratação da Rede de Acesso por empresa ou consórcio 
de empresa, prestação de Serviço Comunicação IP /MPLS (100 links) - Após 
questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou à contratação da rede de 
acesso IP /MPLS (100 links), por empresa ou consórcio de empresa para a prestação de 
serviço de comunicação IP para transporte de dados, a ser provido pela tecnologia VPN 
IP/MPLS (Virtual Private Network Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching) com 
circuitos terrestres ou satélite e pela tecnologia IP (Internet Protocol) via circuitos Internet 
com SD-WAN, incluindo o fornecimento, sob demanda, de roteadores e de capacitação técnica, 
pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme Solicitação de Compras SC 006175, respectivo 
Termo de Referência e Estudo Técnico, na modalidade de Pregão Eletrônico. 

VI– matéria de caráter reservado.  

VII– Voto à Diretoria Executiva: Reajuste do contrato com a empresa Santa Maria 
Comercialização e Serviços de Energia Ltda, de fornecimento de energia elétrica no 
Ambiente Livre Contratação (ACL) para suprimento do DCRJ e DCSP – O gerente do 
Departamento de Gestão de Ambientes e Serviços Administrativos apresentou a proposta 
referente ao reajuste do fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação Livre 
(ACL), para suprimento das instalações dos Data Centers do Rio de Janeiro (DCRJ) e São 
Paulo (DCSP), com base no IPCA do período de novembro de 2020 a outubro de 2021, a ser 
aplicado ao contrato nº 01.031570.2020, com vigência entre 12 de novembro de 2020 até 14 
de fevereiro de 2027, conforme Solicitação de Compras SC 006506/2022,  na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº 646/2019. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria 
Executiva aprovou a proposta referente ao reajuste do fornecimento de energia elétrica no 
ambiente de contratação livre. 

VIII - Programa de Reconhecimento do Empregado – Matéria não tratada. 

IX - Resultado da pesquisa de clima organizacional – Matéria não tratada. 

X - Validação das indicações do Hall da Fama – O presidente da Empresa conduziu o debate 
a respeito da premiação “Hall da Fama DATAPREV” informando se tratar de um 
reconhecimento anual para destacar a atuação dos empregados, na qual a primeira edição 
incluirá até 8 (oito) projetos estratégicos referentes aos dois anos de pandemia: 2020 e 2021. 
Mencionou que todos os empregados indicados ao prêmio receberão um registro em sua 
ficha funcional e que, além do registro funcional, os 12 profissionais por projeto terão seus 
nomes impressos em placas que serão afixadas nas paredes montando o “Hall da Fama 
DATAPREV” em todas as unidades da empresa. O Colegiado debateu os nomes indicados à 
premiação e escolheu os empregados que serão homenageados.  

TEMA EXTRA PAUTA: Reembolso para vacina contra gripe – Após questionamentos e 
esclarecimentos, a Diretoria Executiva autorizou a proposta de realização do reembolso da 
vacina contra gripe, limitado a R$ 150,00 por pessoa, e recomendou que futuros reembolsos 



  
  

Extrato da Ata da 15ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A 
 

 

3 
 

de vacinação contra a Gripe sejam objeto de decisão da Diretoria responsável pela Gestão de 
Pessoas, com regulamentação da área responsável pela gestão de saúde da DATAPREV, 
ressaltando a necessidade de submissão da integralidade deste pleito ao Comitê de Pessoas, 
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPEL e Conselho de Administração. 

 


