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A Sua Senhoria o Senhor

ANDRÉ CÔRTE

Diretor de Relacionamento e Negócios
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Brasília-DF

 

 

Assunto: Solicitação emergencial de VPNs por motivo da Pandemia de Coronavírus

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 35014.067696/2020-31.

  

Senhora Execu�vo de Conta ,

  

1. Trata-se das mediadas adotadas pelo INSS para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do risco de contágio pelo COVID-19, em consonância com a Instrução Norma�va nº
19/SEDGGD/ME, de 12 de março de 2020, alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 16 DE
MARÇO DE 2020, Portaria nº 373/PRES/INSS, de 16 de março de 2020, O�cio SEI Circular nº 8/DGPA/INSS
e a Portaria nº 72/DIRAT/INSS, de 16 de março de 2020, atualziada pela Portaria nº 73/DIRAT/INSS, de 20
de março de 2020.

2. Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública, uma das medidas adotadas
pelo Ins�tuto é redução do trabalho presencial e a ampliação do trabalho remoto e semi-presencial.

3. Para viabilização dessa medida é necessária a ampliação das concessões de VPN (Virtual
Private Network) em caráter emergencial, considerando um quan�ta�vo preliminar de 4.000
VPNs, durante todo o período de emergência de saúde pública.

4. Diante do exposto, e conforme entendimentos, solicitamos a liberação das conexões
de VPNs a fim de prevenir em caráter emergencial a propagação do coronavírus (COVID-19).  Esta
liberação do quan�ta�vo solicitado não está prevista em contrato e necessariamente teria que ser sem
ônus para o INSS até que se conclua o processo de contratação de número SEI 35014.057507/2020-12.

5. Caso não seja possível, favor informar para que outras providências emergenciais possam
ser tomadas em tempo, visto que já temos um número considerável de servidores que se ausentarão por
mo�vo da pandemia.



6. Certos de podermos contar com a parceria e colaboração da DATAPREV nesse momento de
dificuldade de toda a nação, antecipamos nossos sinceros agradecimentos.

  

  

Atenciosamente,

 

FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS

Diretor de Tecnologia da Informação e Inovação

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor(a) de Tecnologia
da Informação e Inovação, em 17/03/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0508820 e
o código CRC 5EAF72F6.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 35014.067696/2020-31 SEI nº 0508820

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

