Extrato da Ata da 6ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva DATAPREV S.A

1. Data: 10 de fevereiro de 2022.
2. Hora: 16:00h.
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), Denise Christine da Silva
Zacarias (assessora de Diretoria), Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges (coordenador
geral do Gabinete da Presidência), Dalil Mady Filho (gerente da Divisão de Manutenção de
Instalação Predial e Eficiência Energética), Edmar dos Santos Ferreira Junior
(superintendente de Desenvolvimento de Software), Fabio Alves Rezende (assessor da
Diretoria de Administração e Pessoas), Patrícia Maria de Paula (superintendente de Gestão
de Pessoas), Marcos Dantas Barros (superintendente de Serviços Logísticos), Frankmar
Ferreira Fortaleza (superintendente de Governança e Gestão Estratégica) e, Rafael de Moraes
Mota (Consultor Jurídico).
5. Assuntos tratados:
I – Atas da Diretoria Executiva: Informe de atas pendentes de assinatura e apreciação da
ata da 5ª reunião ordinária, em 03/02/2022 - A ata foi encaminhada para a avaliação da
Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica, que enviará posteriormente com suas
contribuições. O Colegiado foi informado sobre atas pendentes de assinatura.
II – Voto à Diretoria Executiva: Fornecimento de Energia Elétrica Incentivada, na
modalidade varejista, proveniente do Ambiente de Contratação Livre (ACL), para
suprimento da unidade da Dataprev no DF - Após questionamentos e esclarecimentos, a
Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a contratação de fornecimento de Energia
Elétrica Incentivada proveniente do Ambiente de Contratação Livre (ACL), para suprimento
da unidade da Dataprev no DF, com prazo de 70 meses (com fornecimento de energia pelo
período de 62 meses, com início previsto para no máximo 30/04/2022), conforme Solicitação
de Compras nº 001645/2021, respectivo Termo de Referência, Estudo Técnico e Parecer
PARJ/CJUR/057/2022, na modalidade de Pregão Eletrônico e parabenizou a iniciativa ao aliar
economicidade e sustentabilidade nessa pauta contemporânea, inovadora e eficiente.
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III – Estruturação das Parcerias - Matéria não apreciada.
IV – Matéria de caráter reservado.
V – Matéria de caráter reservado.
VI – Aprovação do Adiantamento do 13º salário 2022 – A superintendente de Gestão de
Pessoas apresentou a proposta de adiantamento do 13º salário, do exercício de 2022, aos
empregados da Empresa, mencionando que a iniciativa encontra amparo legal e previsão no
parágrafo único da cláusula 10ª do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, desde que haja
disponibilidade financeira. A Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o pagamento da
antecipação do 13º salário aos Empregados.
VII – Dívidas de longo prazo de clientes - Matéria não apreciada.
VIII – Apresentação “GovCloud” - Matéria não apreciada.
IX – Estudo Técnico para renovação de contratos (Viabilidade de exclusão da exigência) Matéria não apreciada.
X – Proposta de gratificação para o projeto de desenvolvimento do Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos (SNCM) – O superintendente de Desenvolvimento de Software
apresentou a proposta de gratificação do projeto do Sistema Nacional de Controle de
Medicamentos (SNCM - MVP), informando que o objetivo primordial é aumentar a segurança
do paciente e diminuir o risco sanitário dos medicamentos no Brasil. Explicou que o sistema
mapeará aproximadamente 4 (quatro) bilhões de medicamentos por ano, totalizando 350
(trezentos e cinquenta) milhões de medicamentos por mês com uma média de 8 (oito)
eventos por medicamentos por mês. Após questionamentos e esclarecimentos, a Diretoria
Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de gratificação para o projeto SNCM – MVP,
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
INFORMES: 1) Proposta de remuneração de Dirigentes, Conselheiros, Membros do Comitê
de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
da DATAPREV para o período de 01/04/2022 a 31/03/2022 - Matéria não apreciada.
2) Posicionamento Comitê de Crise - Matéria não apreciada.
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