
DIRETORIA EXECUTIVA DO SERPRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20/01/2021 – RDO-03/2021

Às  15:00  (quinze  horas)  do  dia  20 de  janeiro de  2021,  utilizando  recursos  de

videoconferência,  realizou-se  a  3ª  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 ANDRE DE CESERO, ANTONIO DE PADUA FERREIRA PASSOS, ANTONINO

DOS  SANTOS  GUERRA  NETO,  RICARDO  CEZAR  DE  MOURA  JUCA  e  WILSON

BIANCARDI COURY, Diretores, e JOANNA MAIA CARNEIRO DA CUNHA, 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 – PROPOSIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS  DE  COMUNICAÇÃO DE  DADOS –  CIRCUITOS  INTERNET  - O  Diretor  de

Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do

Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e

Segurança,  Senhor  Paulo  César  Caldera  Brantes  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

310/2020,  referente  à  contratação de  empresa especializada para  prestação de

serviços de comunicação de dados – Circuitos Internet, conforme detalhado na Nota

Técnica – NT nº 310/2020, de 06/11/2020. O valor total estimado para a contratação

é de R$49.493.813,40 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e três mil,

oitocentos e  treze reais  e  quarenta centavos),  para o período de 60 (sessenta)

meses, sendo o valor médio mensal estimado de R$824.896,89 (oitocentos e vinte

e  quatro  mil,  oitocentos  e  noventa  e  seis  reais  e  oitenta  e  nove  centavos).  A
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Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das recomendações

das  áreas  pareceristas.  Tendo  em  vista  a  emissão  da  Portaria  SEDDM/ME  nº

25.269/2020,  não  há  necessidade  de  encaminhamento  dos  processos  para

autorização prévia.

2  –  AQUISIÇÃO  DE  KITS  DE  8  SFP’S  LONGWAVE DE  32  GBPS  - O  Diretor  de

Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do

Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Armazenamento, Redes e

Segurança, Senhor Paulo César Caldera Brantes e do Gerente do Departamento de

Infraestrutura de Centro de Dados, Senhor Régison Rodrigo Martins, submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 369/2020, referente à

aquisição de Kits de 8 SFPs  Longwave de 32 Gbps, mediante criação de Ata de

Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro, conforme detalhado na Nota

Técnica – NT nº 369/2020, de 21/12/2020. O valor total estimado para a aquisição é

de R$538.220,91 (quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte reais e noventa e

um centavos). A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao atendimento das

recomendações  das  áreas  pareceristas.  Tendo  em  vista  a  emissão  da  Portaria

SEDDM/ME nº 25.269/2020, não há necessidade de encaminhamento dos processos

para autorização prévia.

3  –   CONTRATAÇÃO DE  DIREITO  DE  USO DE  SUBSCRIÇÕES  DE  SOFTWARES DA

PLATAFORMA MICROSOFT - O Diretor de Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS

GUERRA NETO, com a participação do Gerente do Departamento de Engenharia e

Arquitetura de Redes, Senhor Daniel Lucas de Oliveira, do Gerente da Divisão de

Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer e da Gerente da Divisão de

Gestão e Sustentação do Serviço, Senhora Mary Murackami Martins, submeteu à

apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 4/2021, referente à

contratação de direito de uso de subscrições de softwares da plataforma Microsoft,

conforme detalhado na Nota Técnica – NT nº 4/2021, de 18/01/2021. O valor total

estimado para a contratação é de R$5.489.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e

oitenta e nove mil reais), para o período de 12 (doze) meses, sendo que na primeira

contratação  o  valor  estimado  é  de  R$189.250,00  (cento  e  oitenta  e  nove  mil,

duzentos e cinquenta reais),  referente a 250 (duzentos e cinquenta) licenças de
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Microsoft Virtual  Desktop como exigência mínima da  Microsoft para um contrato

Enterprise na modalidade EAS. A Diretoria aprovou a proposição, condicionada ao

atendimento  das  recomendações  das  áreas  pareceristas  e  às  seguintes

considerações:  a)  Autorizar  a  continuidade  do  processo  de  contratação;  e  b)

Determinar  que  a  Diretoria  Jurídica  encaminhe  à  SEDDM/ME  ofício  solicitando

autorização,  sem  necessidade  de  retorno  à  Diretoria  Executiva,  quando  da

aprovação pela SEDDM/ME.

4 – AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DE SOFTWARES DA PLATAFORMA

ORACLE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE USO ILIMITADO - O Diretor de

Operações, Senhor ANTONINO DOS SANTOS GUERRA NETO, com a participação do

Gerente da Divisão de Tecnologia para a Plataforma Alta, Senhor André Bauer e do

Gerente  da Divisão de  Suporte  aos  Bancos  de  Dados  Proprietários,  Senhor  Luiz

Eduardo Negrini Rodrigues Dias, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a

Proposição  de  Despesa  nº  7/2021,  referente  à  aquisição  de  licenças  de  uso

perpétuo de softwares da plataforma Oracle na modalidade de licenciamento de uso

ilimitado (Unlimited License Agreement - ULA), conforme detalhado na Nota Técnica

–  NT  nº  7/2021,  de  19/01/2021.  O  valor  total  estimado  da  aquisição  é  de

R$40.580.498,62  (quarenta  milhões,  quinhentos  e  oitenta  mil,  quatrocentos  e

noventa  e  oito  reais  e  sessenta  e  dois  centavos),  sendo  que  o  valor  total  das

licenças na modalidade ULA é de R$26.279.390,38 (vinte e seis milhões, duzentos e

setenta e nove mil, trezentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e o valor total

do suporte técnico é de R$14.301.108,24 (catorze milhões,  trezentos e um mil,

cento e oito reais e vinte e quatro centavos), para o período de 24 (vinte e quatro)

meses.  A  Diretoria  aprovou  a  proposição,  condicionada  ao  atendimento  das

recomendações  das  áreas  pareceristas.  Tendo  em  vista  a  emissão  da  Portaria

SEDDM/ME nº 25.269/2020, não há necessidade de encaminhamento dos processos

para autorização prévia.

5 – REALIZAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2020 - O Diretor de Administração,

Senhor  ANTONIO  DE  PADUA  FERREIRA  PASSOS,  com  a  participação  do

Superintendente de Controladoria, Senhor Daniel Azevedo Pansani e do Gerente da

Divisão de Controle Orçamentário, Senhor Hélio Calado Falcão Júnior, submeteu à
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apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 13/2021, referente ao demonstrativo

sobre  a  realização  dos  investimentos  no  ano  de  2020,  conforme  detalhado  no

Resumo Executivo – RE nº 13/2021, de 15/01/2021. A Diretoria tomou ciência e

determinou o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

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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