
DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/10/2020 – RDO-41/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 14 de outubro de 2020, utilizando recursos de

videoconferência, realizou-se a 41ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva

do  Serviço  Federal  de  Processamento  de  Dados  –  Serpro,  no  ano,  sob a

presidência do Senhor GILENO GURJAO BARRETO, Diretor-Presidente, com a

participação dos Senhores, ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, ANDRE

DE CESERO,  ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS,  RICARDO CEZAR DE

MOURA  JUCA,  e  WILSON  BIANCARDI  COURY,  Diretores,  e  ROBINSON

MARGATO BARBOSA, Secretário da Reunião.

A seguir, na forma do disposto no inciso IV do art. 22 do Estatuto Social do

Serviço  Federal  de  Processamento  de  Dados  –  Serpro,  aprovado  na

Assembleia Geral Extraordinária de 23 de abril de 2020, o Diretor-Presidente

colocou  em  apreciação  os  assuntos  constantes  da  pauta,  que  foram

discutidos na ordem descrita na presente Ata.

1 – AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA VALIDAR, DE FORMA AUTO-

MATIZADA, A EFICÁCIA DOS ATIVOS DE SEGURANÇA DE USO CORPORATIVO –

O Diretor  de  Operações,  Senhor  ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO,

com a participação do Superintendente de Segurança da Informação, Senhor

João Vieira de Almeida Júnior e do Gerente do Departamento de Direciona-

mento Tecnológico e Gestão de Solução de Segurança da Informação, Senhor

Ismael Tedesco de Souza, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a

Proposição de Despesa nº 258/2020, referente à contratação de solução de

software para validar, de forma automatizada, a eficácia dos ativos de segu-

rança  de  uso  corporativo,  conforme  detalhado  na  Nota  Técnica  –  NT  nº

258/2020, de 08/10/2020.  O valor aprovado para a contratação levou em

consideração a aplicação de um redutor de 40% (quarenta por cento), to-

mando como base a menor cotação recebida. O valor aprovado para essa
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aquisição foi  de R$3.171.627,36 (três milhões, cento e setenta e um mil,

seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), em parcelas mensais

de R$132.151,14 (cento e trinta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e

quatorze centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao aten-

dimento das recomendações das áreas pareceristas.

2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA CABEA-

MENTO ÓPTICO A SEREM PRESTADOS PELO CIASC – O Diretor de Operações,

Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do Ge-

rente do Departamento de Gestão de Serviços de Infraestrutura de Rede de

Longa Distância  e  Infovia,  Senhor  Weldson Queiroz  de Lima,  submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 269/2020, re-

ferente à contratação, por inexigibilidade, de serviços de comunicação de

dados utilizando cabeamento óptico, junto ao Centro de Informática e Auto-

mação do Estado de Santa Catarina – CIASC, conforme detalhado na Nota

Técnica – NT nº 269/2020, de 11/10/2020. O valor total estimado do contrato

é de R$4.535.336,60 (quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezen-

tos e trinta e seis reais e sessenta centavos), para o período de 5 (cinco)

anos. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das re-

comendações das áreas pareceristas.

3 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOO-

GLE ANALYTICS 360° – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SAN-

TOS GUERRA NETO, com a participação do Superintendente de Relaciona-

mento com Clientes de Governo Digital, Senhor Diego de Azevedo Ribeiro e

do Gerente do Departamento de Especialização para Plataforma Alta, Baixa,

Desenvolvimento e Parcerias de Negócios, Senhor Charles Morais Magalhães,

submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº

271/2020,  referente à contratação de serviços  de licenciamento da ferra-

menta Google Analytics 360°, conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº

271/2020, de 09/10/2020. O valor total estimado é de R$677.658,00 (seis-
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centos e setenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e oito reais), para o pe-

ríodo de 24 (vinte e quatro) meses. A Diretoria aprovou a proposição, condi-

cionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas, e reco-

mendou que o futuro contrato tenha previsão de rescisão, após transcorridos

12 (doze) meses de vigência, conforme conveniência da empresa, além da

prévia autorização da Diretoria como condição para uma eventual prorroga-

ção.

4 – AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, MEDIANTE PEDIDO EM ARP Nº 01144/2019 –

ETAPA IV – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA

NETO, com a participação do Gerente do Departamento de Infraestrutura e

Armazenamento do Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, sub-

meteu  à  apreciação  da  Diretoria  Executiva  a  Proposição  de  Despesa  nº

272/2020, referente à aquisição de 30 (trinta)  servidores otimizados para

rack, mediante pedido em Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº

01144/2019, cujo órgão gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota

Técnica – NT nº 272/2020, de 14/10/2020. O valor estimado da aquisição é

de R$2.358.333,30 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos

e trinta e três reais e trinta centavos). A Diretoria aprovou a proposição, con-

dicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

5 – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS – O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA

NETO, com a participação do Gerente do Departamento de Gestão do Servi-

ço de Infraestrutura de Rede Local, Senhor Daniel Lucas de Oliveira e do Ge-

rente da Divisão de Tecnologia de Armazenamento, Senhor Herlon Clayton

Paggi Hernandes, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição

de Despesa nº 273/2020, referente à aquisição de 249 (duzentos e quarenta

e nove) notebooks mediante adesão à ata de registro de preços, cujo órgão

gerenciador é a Empresa Brasileira  de Pesquisa Agropecuária  –  Embrapa,
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conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 273/2020, de 14/10/2020. O va-

lor estimado da contratação é de R$1.730.550,00 (um milhão, setecentos e

trinta mil e quinhentos e cinquenta reais). A Diretoria aprovou a proposição,

condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas.

6 – DEMANDAS DE AQUISIÇÃO NÃO PRIORIZADAS PARA O EXERCÍCIO 2020 –

002-2020 –  O Diretor-Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, com a

participação do Gerente da Divisão de Formulação e Disseminação da Estra-

tégia Empresarial, Senhor Saulo Alves Martins, submeteu à apreciação da Di-

retoria Executiva a Proposição nº 277/2020, referente às demandas de aqui-

sição formalizadas para execução no ano de 2020 e que não foram prioriza-

das no plano de contratações do presente exercício, conforme detalhado na

Nota Técnica – NT nº 277/2020, de 13/10/2020. A Diretoria aprovou a propo-

sição e determinou que todas as demandas sejam contempladas no PDTI do

próximo exercício, estabelecendo uma sistemática que não necessite de deli-

beração posterior do Colegiado para nova priorização das demandas.

7 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor-Presidente,

Senhor GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Exe-

cutiva o Informe nº 279/2020, comunicando o afastamento do Diretor de Ad-

ministração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, a título de fé-

rias, no dia 20 de outubro de 2020, designando para substituí-lo o Diretor de

Relacionamento com Clientes, Senhor ANDRE DE CESERO. A Diretoria tomou

ciência.

8 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE 2021 –

PPLR –  O Diretor de Desenvolvimento Humano, Senhor WILSON BIANCARDI

COURY, com a participação da Superintendente de Gestão de Pessoas, Se-

nhora Cátia Gontijo Rezende e do Gerente da Divisão de Gestão da Cessão e

Requisição  de  Pessoas,  Relações  Sindicais  e  Frequência,  Senhor  Geoffrey

Souza Cordeiro, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº
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281/2020, referente ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados de

2021  –  PPLR  2021,  conforme  detalhado  no  Resumo  Executivo  –  RE  nº

281/2020, de 13/10/2020. A Diretoria tomou ciência e determinou a revisão

da sistemática de distribuição percentual, da participação nos lucros e resul-

tados, e a reapresentação ao Colegiado em reunião próxima.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a pre-

sente Ata, que foi assinada pelos Diretores presentes.

GILENO GURJAO BARRETO ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO

ANDRE DE CESERO ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS

RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA WILSON BIANCARDI COURY
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