
DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/12/2020 – RDO-50/2020

Às 15:00 (quinze horas) do dia 16 de dezembro de 2020, utilizando recursos

de  videoconferência,  realizou-se  a  50ª  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  ADRIANE

MARTINS DE PAULA, Secretária 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  –  CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PORTAL MULTI CLOUD,  SERVIÇOS DE

IMPLANTAÇÃO  E  SERVIÇOS  TÉCNICOS  ESPECIALIZADOS - O  Diretor  de

Operações,  Senhor  ANTONINO  DOS  SANTOS  GUERRA  NETO,  com  a

participação do Superintendente de Produtos e Serviços – Centro de Dados,

Senhor Heitor Rapcinski, do Superintendente de Planejamento, Especificação

e Negociação das Contratações de Tecnologia da Informação, Senhor Elvis

Zamith Vilar Evangelista e do Gerente do Projeto Estratégico Serpro  Cloud

Multi Nuvem, Senhor Bruno Teixeira Guimarães, submeteu à apreciação da

Diretoria  Executiva  a  Proposição  de  Despesa  nº  339/2020,  referente  à

contratação  de solução  de  portal  multi  cloud,  serviços  de  implantação  e

serviços técnicos especializados, com o objetivo de atender às necessidades
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da plataforma multi nuvem do Serpro, conforme detalhado na Nota Técnica –

NT nº 339/2020, de 14/12/2020. O valor total estimado para a contratação é

de R$10.122.036,08 (dez milhões, cento e vinte e dois mil, trinta e seis reais

e oito centavos), sendo R$9.115.200,00 (nove milhões, cento e quinze mil e

duzentos reais) referentes à solução de Portal Multi Nuvem e R$1.006.836,08

(um  milhão,  seis  mil,  oitocentos  e  trinta  e  seis  reais  e  oito  centavos)

referentes aos serviços de implantação e serviços técnicos especializados. A

Diretoria  aprovou  a  proposição,  condicionada  ao  atendimento  das

recomendações  das  áreas  pareceristas  e  às  seguintes  considerações:  a)

Autorizar a execução do processo licitatório; e b) Determinar que a Diretoria

Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solicitando aprovação do processo e

assinatura do contrato após homologação do vencedor do certame.

2  –  PROPOSIÇÃO  PARA  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM

MANUTENÇÃO DE HARDWARE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS -  O Diretor de

Operações,  Senhor  ANTONINO  DOS  SANTOS  GUERRA  NETO,  com  a

participação  do  Superintendente  de  Planejamento,  Especificação  e

Negociação  das  Contratações  de  Tecnologia  da  Informação,  Senhor  Elvis

Zamith Vilar Evangelista, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço

de  Infraestrutura  de  Rede  de  Longa  Distância  e  Infovia,  Senhor  Weldson

Queiroz  de  Lima  e  do  Gerente  da  Divisão  de  Tecnologia  de  Rede  de

Computadores  e  Segurança,  Senhor  Heitor  de  Sá  Alencar  e  Moraes,

submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº

276/2020,  referente  à  contratação  de  serviço  de  manutenção  e  suporte

técnico para os roteadores, módulos e licença de software, necessários para

operacionalização da rede local e integração de rede das regionais, conforme

detalhado na Nota Técnica – NT nº 276/2020, de 15/12/2020. O valor total

estimado  para  esta  contratação  é  de  R$2.450.668,54  (dois  milhões,

quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta

e quatro centavos), pelo período de 12 (doze) meses. A Diretoria aprovou a
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proposição,  condicionada  ao  atendimento  das  recomendações  das  áreas

pareceristas  e  às  seguintes  considerações:  a)  Autorizar  a  execução  do

processo licitatório;  e b) Determinar que a Diretoria Jurídica encaminhe à

SEDDM/ME ofício solicitando aprovação do processo e assinatura do contrato

após homologação do vencedor do certame.

3  -  INCLUSÃO  DE  PROJETO  ESTRATÉGICO  NO  PORTFÓLIO -  O  Diretor-

Presidente,  Senhor  GILENO  GURJAO  BARRETO,  com  a  participação  do

Superintendente  de  Organização,  Processos  e  Projetos,  Senhor  Idarlan

Martins  Machado  e  da  Assessora  de  Diretoria,  Senhora  Ariadne  Angélica

Silva,  submeteu  à  apreciação  da  Diretoria  Executiva  a  Proposição  de

Despesa nº 364/2020, referente à inclusão de projeto estratégico no portfólio

corporativo  e  a  consequente  criação  de  órgão  temporário  vinculado  ao

Projeto  de Evolução do Centro  de  Multisserviços  (CMS)  para  o  Centro  de

Serviços Compartilhados (CSC), conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº

364/2020, de 16/12/2020. O custo para implantação do CSC é estimado em

R$1.6  milhões  de  reais,  conforme  detalhado  na  documentação  anexa  à

mencionada  NT,  compreendendo  R$1.2  milhões  referentes  a  custo  de

pessoal (previsão de 02 analistas pelo prazo de 02 anos) e R$179 mil, de

despesas  indiretas,  que  passam  a  compor  o  custo  do  CSC.  Além  disso,

estima-se um gasto de até R$195 mil relativos a contratação de consultoria

para implantação e R$36 mil destinados a viagens, se necessárias. O Diretor-

Presidente, Senhor GILENO GURJAO BARRETO, ressaltou que o CSC é uma

solução moderna adotada como melhores práticas de gestão por grandes

organizações,  com  o  objetivo  de  desonerar  as  áreas  das  atividades

operacionais, administrativas e repetitivas e está alinhado com a proposta

de Unidades Estratégicas de Negócio em estudo na Empresa. O Diretor de

Administração, Senhor ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, informou que

com a execução do projeto pretende-se digitalizar os principais processos do

macroprocesso  de  Gestão  Logística  e  centralizar  o  maior  número  de
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atividades operacionais e administrativas de forma totalmente digitalizada,

além de reduzir a despesa operacional com a execução de processos da área

meio,  otimizar  recursos  de  pessoal  alocados,  simplificar  processos  e

padronizá-los, centralizar a execução de processos semelhantes, que hoje

estão distribuídos nas diversas unidades da empresa, e digitalizar processos

e automatizar rotinas. A Diretoria aprovou a proposição.

4 - CONTRATAÇÕES AFETADAS PELO ART. 59, § 1º, INC III, ALÍNEA “D”, DO

DEC 2.594/1998,  PELAS NT SEI  51.711 E  53.773/2020/ME - O  Diretor  de

Operações,  Senhor  ANTONINO  DOS  SANTOS  GUERRA  NETO,  com  a

participação  do  Superintendente  de  Planejamento,  Especificação  e

Negociação  das  Contratações  e  Gestão  dos  Recursos  de  Tecnologia  da

Informação, Senhor Elvis Zamith Vilar Evangelista, submeteu à apreciação da

Diretoria  Executiva  a  Proposição  nº  363/2020,  referente  às  contratações

afetadas pelo Art. 59, § 1º, Inc III, Alínea “d”, do Dec 2.594/1998, pela NT Sei

51.711 e NT Sei 53.773/2020/ME, conforme detalhado na Nota Técnica – NT

nº  363/2020,  de  16/12/2020.  A  Diretoria  aprovou  a  proposição,  com  as

seguintes considerações:

a) Autorizar a execução dos processos licitatórios e determinar que a Direto-

ria Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solicitando aprovação dos proces-

sos licitatórios e assinatura dos contratos após homologação dos vencedores

dos certames, referentes às proposições abaixo:

PD Objeto Valor da

proposta em

análise

Data limite para

resposta

Observação

276 Portal

Multicloud

R$10.122.036,08 08/01/2021 licitação aprovada

RDO 50/2020, 16

Dez/2020
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339 Manutenção

equipamentos

rede

R$2.450.668,54 08/01/2021 licitação aprovada

RDO 50/2020, 16

Dez/2020

b) Autorizar a assinatura do contrato oriundo de processo licitatório concluí-

do e determinar que a Diretoria Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solici-

tando aprovação do processo e autorização para a assinatura do contrato,

considerando a data fatal de 23/12/2020, da proposição abaixo:

PD Pregão Objeto Valor do

contrato

Data limite

para

assinatura

do contrato

Observação

293/2020 1794/2020 Ferramenta

Resposta

Incidentes

Cibernéticos

(Archer)

R$

687.300,00

23/12/2020 Homologado

e

aguardando

assinatura

do contrato

c1) Determinar que a Diretoria Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solici-

tando aprovação do processo e autorização para a assinatura do TERMO ADI-

TIVO, considerando a data fatal de 23/12/2020 e autorizar a assinatura do

TERMO ADITIVO ao contrato RG 72.415, com a Octus Informática Ltda, que

tem como objeto “Serviços de manutenção do software DENSUS GIGA, para

ambiente IBM Z/OS 1.13”, não submetido a processo decisório da Diretoria

Executiva – DIREX, excepcionalmente no caso de não recebimento de respos-

ta da SEDDM/ME até a data fatal.

c2) Determinar que a Diretoria Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solici-

tando aprovação do processo e autorização para a assinatura de um novo
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contrato, em substituição ao contrato RG 55.190, com a Inframérica – Infra-

estrutura Aeroportuária que trata da infraestrutura aeroportuária para linhas

físicas  (STLF)  e  não  pode  mais  ser  prorrogado,  com  data  fatal  para

15/01/2020.

d) Determinar que a Diretoria Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solici-

tando aprovação do processo licitatório e assinatura do contrato referente ao

serviço de Sincronismo de Tempo para acesso à hora legal brasileira, após o

término do certame e homologação do vencedor, considerando a data fatal

de 11/01/2021 (processo não submetido ao processo decisório da DIREX).

e) Determinar que a Diretoria Jurídica encaminhe à SEDDM/ME ofício solici-

tando  aprovação  dos  processos  licitatórios  em andamento  e  autorização

para a assinatura dos contratos após o término do certame e homologação

dos vencedores das proposições abaixo:

PD Pregão Objeto Valor da

proposta em

análise

Observação

246 1507/2020Solução para o 

serviço forense 

computacional do 

SERPRO

R$ 399.400,00 Em fase de 

homologação. Data 

limite para resposta

23/12/2020.

258 1565/2020Software para 

validar ativos de 

segurança

R$ 999.999,84 Em fase de  

homologação

148/2881768/2020Serviço de 

impressão 

industrial

R$ 4.279.248,00 Em fase de  

homologação

231 1505/2020Serviço de 

inteligência 

aplicada a 

R$ 386.100,00 Em fase de 

homologação
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segurança

233 1524/2020Aquisição de 

Solução de Firewall 

de Aplicação (WAF)

R$ 

12.961.800,00

Em fase de 

homologação

259 1518/2020Serv. profissionais 

plataforma 

Cloudera

R$ 1.200.000,00 Autorizado, 

condições do 

contrato em 

negociação

f)  Determinar  que  a  Diretoria  Jurídica  encaminhe  à  SEDDM/ME  ofício

solicitando aprovação dos processos e assinatura dos contratos (processos

decisórios  a  serem submetidos  em Reunião  de  Diretoria  ao  término  das

licitações  e,  também,  assinatura  dos  contratos  dos  processos  por

inexigibilidade,  referentes  às  novas  contratações  ou  renovações  para  os

contratos listados abaixo:

Objeto Data limite

RG 56.791 – Ingram – Aquisição de licenças, atualização, 

subscrição, suporte técnico e serviços técnicos especializados 

para a solução de virtualização.

08/01/2021

RG 63.407 – Micro focus - Aquisição de licenças de softwares com

licenciamento ELA no modelo Unlimited with a Fence

30/12/2020

RG 64.044 - True Change - Manutenção de Solução integrada de 

tecnologia da Informação LOW CODE

08/01/2021

RG 53.392 – Apcer Brasil Certificação ltda – Auditoria de 

conformidade com a norma ISO/IEC 27.001

08/01/2021

RG 72.690 - SKALENA TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - 

Contratação de subscrição e serviços técnicos especializados, 

sob demanda, de softwares da plataforma WSO2 API Manager

06/01/2021
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RG 55.057 - DB3 – Contratação de empresa de serviços de 

comunicação de dados

16/01/2021

RG 55.054 - FORTEL - Serviço de comunicação de dados 15/01/2021

RG 55.090 - TIM S/A - Serviço de comunicação de dados 18/01/2021

RG 55.078 - WEBFOCO - Serviço de comunicação de dados 18/01/2021

RG 82.077 - TIVIT -Serviço de conectividade entre o ambiente 

IX.BR e Interconect AWS - Vencimento Contratual

25/01/2021

RG 66.369 - ENTERCOMPANY - Serviços de atualização, suporte 

técnico e aluguel de licença de tasks por consumo, para os 

softwares da família BMC INCONTROL

01/02/2021

RG 55.201 - VOGEL - Serviço de comunicação de dados 01/02/2021

RG 55.132 - CENTURYLINK - Serviço de comunicação de dados 04/02/2021

RG 55.302 - Telebras - Serviço de comunicação de dados 26/02/2021

RG 55.300 - GRUPOHOST - Serviço de comunicação de dados 04/03/2021

RG 62.193 - SOFTWARE AG BRASIL - Aquisição de direito de uso 

plataforma mainframe z/OS

18/03/2021

5 – AFASTAMENTO DO DIRETOR-PRESIDENTE -  O Diretor-Presidente, Senhor

GILENO GURJAO BARRETO, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o

Informe nº 357/2020, comunicando o seu afastamento, por motivo de férias,

no período de 21 a 24 de dezembro de 2020 e no período de 04 a 08 de

janeiro  de  2021,  designando  o  Diretor  de  Relacionamento  com  Clientes,

Senhor  ANDRE  DE  CESERO  para  substituí-lo  no  período  de  21  a  24  de

dezembro  de  2020,  de  acordo  com  a  Resolução  GE-029/2020,  de

14/12/2020,  e  o  Diretor  de  Operações,  Senhor  ANTONINO  DOS  SANTOS

GUERRA NETO para substituí-lo no período de 04 a 08 de janeiro de 2021, de

acordo com a Resolução GE-026/2020, de 07/12/2020, conforme detalhado

no Resumo Executivo – RE nº 357/2020, de 15/12/2020. A Diretoria tomou

ciência.
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6 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – O Diretor-Presidente,

Senhor  GILENO  GURJAO  BARRETO,  submeteu  à  apreciação  da  Diretoria

Executiva o Informe nº 360/2020, referente ao afastamento do Diretor de

Administração, Senhor ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS, a título de

férias,  no dia  18/12/2020,  sendo designado para substituí-lo  o Diretor  de

Relacionamento  com  Clientes,  Senhor  ANDRÉ  DE  CESERO,  conforme

detalhado  no  Resumo  Executivo  –  RE  nº  360/2020,  de  15/12/2020.  A

Diretoria tomou ciência.

7 – NÃO REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020, PARA FINS DAS

DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  –  O  Diretor  de  Administração,  Senhor

ANTONIO  DE  PADUA  FERREIRA  PASSOS,  com  a  participação  do

Superintendente  de  Controladoria,  Senhor  Daniel  Azevedo  Pansani  e  do

Superintendente  de  Logística,  Senhor  Roberto  Luiz  Peixoto  Guimarães,

submeteu  à  apreciação  da  Diretoria  Executiva  o  Informe  nº  356/2020,

referente a impossibilidade de realização do inventário patrimonial de 2020,

em razão da pandemia decorrente da codiv-19,  propondo, em decorrência,

procedimentos  alternativos,  previamente  acordados  com  a  AUDIMEC  –

Auditores Independentes, conforme detalhado no Resumo Executivo – RE nº

356/2020, de 11/12/2020, de forma a atender aos princípios contábeis que

norteiam a elaboração das Demonstrações Contábeis de encerramento do

exercício. A Diretoria concordou com os procedimentos propostos. 

ASSUNTOS GERAIS

1 – AFASTAMENTO DO DIRETOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES -  O

Diretor  de  Relacionamento  com  Clientes,  Senhor  ANDRE  DE  CESERO,

submeteu à apreciação da Diretoria Executiva seu afastamento, a título de

férias, no período de 28 de dezembro de 2020 a 05 de janeiro de 2021 e no

período de 07 a 11 de janeiro de 2021, sendo substituído pelo Diretor de

Desenvolvimento Humano,  Senhor WILSON BIANCARDI COURY.  A  Diretoria
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tomou ciência  e  o  Diretor-Presidente  ratificou  a  solicitação  do  Diretor  de

Relacionamento com Clientes.

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

presente 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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