
  

 
 
ATA Nº 04/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 30/11/2018. 
 
 
 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, 1 
na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os 2 
membros da Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. 3 
QUORUM: legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente 4 
(DPR), Sra. Joana Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e 5 
Financeira e Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência 6 
Complementar (DGB). ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) LOCAÇÃO DOS 7 
SISTEMAS – SEREL. O DGB apresentou o processo de contratação/renovação dos serviços 8 
de locação de sistemas previdenciário, investimentos, financeiro, contábil e e-participante da 9 
FACEPI. Disse que somente duas empresas apresentaram propostas, dentre elas a atual 10 
prestadora SEREL, cujo valor mensal será reajustado pelo INPC do período dezembro/2017 a 11 
novembro/2018, ficando um valor aproximado de R$ 14.536,39 (quatorze mil, quinhentos e 12 
trinta e seis reais e trinta e nove centavos). A outra empresa apresentou a proposta no valor 13 
mensal de R$ 32.474,00 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais) acrescido de R$ 14 
290.387,20 ( duzentos e noventa mil, trezentos e oitenta e sete reais e vente centavos) 15 
correspondente a implantação e conversão de banco de dados dos sistemas, podendo ser parcela 16 
em doze vezes. Os diretores manifestaram favoráveis a renovação contratual, por representar 17 
menor custo para entidade. DELIBERAR: a) Por aprovar a renovação do contrato firmado com 18 
a empresa SEREL, remetendo ao Conselho Deliberativo para análise. DECISÃO: Aprovado 19 
por unanimidade. II) EXPEDIENTE FINAL DE ANO NA FACEPI. Considerando as datas 20 
comemorativas de final ano (25/12 e 01/01/2019) foi sugerido pelo DPR facultar os expedientes 21 
dos dias 24 e 31 de dezembro do corrente ano. DELIBERAR: Por facultar os expedientes da 22 
FACEPI nos dias 24 e 31/12/2018, devendo os mesmos ser objeto de compensação. 23 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 16:00h (quatorze 24 
horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, 25 
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores, para que possa produzir seus 26 
efeitos legais e jurídicos. Teresina, 30 de novembro de 2018. 27 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
Diretor de Gestão de Previdência Complementar 

                           
                                     
 

JOANA MATILDE ROCHA MARTINS FRANKLIN  
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira  

 
 
 
 
 

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 
Secretária  

 
 
 
 
 


