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ATA DA 1980  REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS 

Data 	1 	Início 	1 	 Término 	 Local 

Videoconferència 
05/05/2020 	 1 Oh 	 12:40 	 H 

Diretores: 

. 	José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente; 
Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro; 
Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede: e 
Oscar Henrique Groult Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os 
Clientes. 

Convidados: 
V Oficio de &.sI lia - OF 

te á. PI'OIQCOIQ• R.gisMo 

Angelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva; 	 1 U S 1 4 
Marcelo Muniz Costa - Assessor da Diretoria Executiva; 
Napoleão José Guimarães de Miranda - Assessor da Diretoria Executiv&10 de Peste JiMj 

Elien Lino Castro - Gerente Administrativa; 
João Bosco Crema Filho - Gerente de Tecnologia; e 
José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico. 

Secretaria Geral: 

Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; 

MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: 

1.1 Aprovação orçamentária para o Contrato 779/2018 - Serviço de Conectividade em Saúde 
Suplementar - VOTO PRESI/DIAFI 002/2020; 

1.2 Aprovação do plano de ação para contratação do serviço de computação em nuvem - VOTO DbFl 
01812020 

1.3 Contratação de Software Jurídico - VOTO PRESI 007/2020. 

2 	MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO EXTRAPAUTA: 

2.1 Ratificação da alteração doiirrÇite de recarga no cartão de débito pré-pago da URR/SPI - CTI GECOF 
341/2020. 

1 	MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO: 

1.1 RES/DIREX 01/198 -Aprovação orçamentária para o Contrato 779/2018 - Serviço de Conectividade em 
Saúde Suplementar - VOTO PRESI/DIAFI 002/2020 - A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 
002/2020, de 09 de abril de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo - Diretor 
Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a cornplementação de dotação 
orçamentária no valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) para o Contrato 
779/2018. sendo R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais) para cobertura das parcelas de 2020 
e R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais) para as parcelas até maio 2021; b) determinar à 
DIAFI o desencadeamento de análise de viabilidade técnica e financeira do serviço, para avaliação sobre 
a possibilidade de nova contratação, antes do prazo de vencimento est9iae)ecido no contrato. 
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1.2 RES/DIREX 02/198 - Aprovação do plano de ação para contratação do serviç8'eMj9mVd8ffl 
nuvem - VOTO DIAFI 018/2020 - A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 018/2020, de 29 de abril de 
2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro, em 
conjunto com o Sr. João Bosco Crema Filho, Gerente de Tecnologia e Sra. Elien Uno Castro - Gerente 
Administrativa, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a ação de realização de Consulta Pública para 
obtenção de informações que venham a corroborar com a elaboração definitiva das especificações 
técnicas da contratação do serviço de computação em nuvem, conforme minuta de edital constante 
do PTA GETEC 006/2020; b) determinar à DIAFI que, por ocasião da apresentação da proposta de 
contratação, seja inserida a análise de viabilidade técnica e financeira do objeto a ser contratado, bem 
como o cronograma com as principais etapas do processo de contratação e implementação dos 
serviços, atentando ao prazo limite de vencimento do atual contrato de Data Center, já prorrogado em 
situação extraordinária. 

1.3 RES/DIREX 03/1 98 - Contratação de Software Jurídico - VOTO PRESI 007/2020- A Diretoria-Executiva 
apreciou o VOTO PRESI 007/2020, de 29 de abril de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro 
Cardoso - Diretor-Presidente, em conjunto com a Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico, 
por, unanimidade, dõcidiu: a) solicitar à PRESI/GEJUR que reapresentem a matéria à DIREX em próxima 
reuniàó corti cjmncltsão da análise de viabilidade técnica, benefícios resultantes do contrato para a 
GEJUR e outros órgãos da Postal Saúde, bem como esclarecimentos sobre a composição dos valores 
previstos, destacando as parcelas de implementação e de manutenção. 
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2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO EXTRAPAUTA: 

2.1 RES/DIREX 04/1 98 - Ratificação da alteração do limite de recarga no cartão de débito pré-pago da 
URR/SPI - CTI GECOF 341/2020 - A Diretoria-Executiva tomou conhecimento sobre a autorização da DIAFI 
para alteração imediata do valor de recarga no cartão de débito pré-pago da URR/SPI, com o acréscimo 
de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),conforme fundamentos apresentados na CTI GECOF 341/2020, 
e, por unanimidade, decidiu: a) ratificar a decisão adotada pelo DIAFI de ampliação do valor aprovado 
na 1831 DIREX, de 27/11/2019, em mais R$ 850,00 para a "URR/SPI, em função da necessidade 
extraordinária de utilização do cartão para compra de alguns dos equipamentos e medicamentos, em 
cumprimento à sentença do Juiz da ia Vara Cível de Araraquara, processo n° 1011980-49.2019.8.26.0037; 
b) solicitar à DIAFI/DISAR que avaliem outras alternativas de atendimento à necessidade de aquisição dos 
equipamentos e medicamentos. 

presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos 
rticipantes, foi pqç mim assinada, CláudioRoberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e 
los Diretores presMites. 	 1 1 
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