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1. Data:  23 de setembro de 2021. 
 

2. Hora: 08h. 
 

3. Local/meio: Realizada por videoconferência. 
 

4. Participantes: Gustavo Henrique Rigodanzo (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 Mota (Consultor Jurídico), Antônio Hobmeir Neto 

(superintendente de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC), Marcos Dantas 

(superintendente de Serviços Logísticos) e  Frankmar Ferreira Fortaleza (superintendente de 

Governança e Gestão Estratégica. 

5. Assuntos tratados:  

I – Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do Contrato 01.027945.2018, referente 

prestação de serviços de agenciamento de viagens, pelo período de 12 meses, com 

cláusula rescisória – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou 

a prorrogação do Contrato  nº 01.027945.2018 para a prestação de serviços de agenciamento 

de viagens, de passagens aéreas domésticas e internacionais, compreendendo os serviços de 

cotação, emissão (reserva e marcação), remarcação e cancelamento, além de fornecimento 

de seguro e assistência em viagem internacional, com cláusula rescisória antecipada 

mediante aviso prévio de 30 dias, com vencimento em 30/09/2021, pelo período de 12 meses, 

celebrado entre a DATAPREV e a AIRES TURISMO, conforme SC nº 006159/2021, Estudo 

Técnico  e Parecer Jurídico,  recomendando que, na próxima avaliação de preços, seja levada 

em consideração não apenas o valor da transação, mas também o valor da emissão do bilhete, 

tarifas e regras a serem praticadas pelas companhias aéreas.  

II – Voto à Diretoria Executiva: prorrogação do Contrato nº 01.031331.2020 referente ao 

fornecimento de Subscrições Cloudera para a plataforma Hadoop, incluindo suporte 

técnico e atualização de versões – Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria 

Executiva aprovou a prorrogação do Contrato nº 01.031331.2020, referente ao fornecimento 

de subscrições Cloudera para a plataforma Hadoop, incluindo Suporte Técnico e Atualização 

de Versões, na modalidade pregão eletrônico, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 

conforme SC nº 006162, Estudo Técnico e Parecer CJUR/545/2021, com vencimento em 

08/11/2021, celebrado entre a DATAPREV e a Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial 

Ltda, recomendando os ajustes do relatório de adjudicação e homologação e o saneamento 

dos documentos com pendências de assinaturas.  
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III – Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (Revisão 2021) – O 

tema não foi tratado e será inserido na pauta da próxima reunião. 

IV – Voto à Diretoria Executiva: Serviço de Solução de Armazenamento e Processamento 

de Banco de Dados Oracle - Exadata X6 – Após questionamentos e esclarecimentos , a 

Diretoria Executiva aprovou a prorrogação excepcional do Contrato de nº 01.022795.2016, 

referente ao serviço de armazenamento e processamento de banco de dados Oracle, na 

modalidade pregão eletrônico,  pelo período de 12 (doze) meses, com vencimento em 

27/09/2021, condicionando-a à manifestação favorável do parecer de conformidade e 

saneamento de eventuais questões sinalizadas no mencionado parecer. 


