
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES
DE TIC

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

 
1. INTRODUÇÃO
 

Em conformidade com as Instruções Normativas n° 1, de 04 de abril de 2019,
emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a fase de
Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Oficialização da
Demanda-DOD, a cargo da área requisitante da solução.

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE 
 

Área Requisitante: STI/CGESP

Nome: WELLINGTON FERREIRA Matrícula/SIAPE: 144371 

Cargo: Coordenador DACTIC Função:

E-mail Institucional:  wellington2202@unb.br  Telefone: (61) 3107-0022 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 
 

Aquisição de material de TIC, tratando-se de HDs Externos com capacidade de
02(dois) TB e 04(quatro) TB.
Ressalta-se que foi aberta IRP interna 027/2020, por meio do processo
SEI 23106.103902/2020-76, para o levantamento da necessidade de aquisição de
tais materiais para todos os Centros de Custos da Universidade.
 

 
4. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
 

Motivação/justificativa: A aquisição de HDs externos tornou-se uma aquisição
para aqueles que pretendem expandir o armazenamento de seus computadores ou
notebooks de forma rápida, fácil e barata.
Os HDs externos possuem conexão UBS, e costumeiramente são plug-and-play,
dispensando assim, a necessidade de conhecimento técnico ou de limitações
tecnológicas para a expansão do armazenamento de um computador ou notebook.
Devido a Pandemia do COVID-19, a grande maioria dos colaboradores da
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Universidade estão trabalhando por meio de home office, e também, mesmo após a
retomada dos trabalhos presencias, existirá uma grande parte dos colaboradores
que permaneceram em home office, assim, é dever da Universidade providenciar
meios para que seus colaboradores utilizem os recursos tecnológicos da melhor
forma possível.
As necessidades são especificadas de cada Centro de Custo da Universidade,
podendo citar como exemplo: a produção de material de áudio e fotográfico, filmes e
vídeos, produção de material para geoprocessamento de imagens, catalogação de
diversas informações dos setores da universidade, entre outros.
Faz parte das atribuições da DACTIC a consolidação das necessidades dos diversos
setores da Universidade, a fim de se evitar o fracionamento indevido de tais
aquisições, e também com o objetivo de baratear os custos de aquisição por meio da
economia de escala de tais aquisições.

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro Nacional - FUB

 
5. INDICAÇÃO DO INTEGRANTE PARA COMPOR EQUIPE DE
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

Nome: WELLINGTON FERREIRA Matrícula/SIAPE: 144371 

Cargo: Coordenador DACTIC Lotação: STI/CGESP/DACTIC

E-mail: wellington2202@unb.br  Telefone: (61) 3107-0022 

 
6. QUANTIDADE DE SERVIÇOS/PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS
 

Item 01: HD Externo de 02 (dois) TB
Unidade Medida: Unidade
Quantidade: 291
 
Item 02: HD Externo de 04 (quatro) TB
Unidade Medida: Unidade
Quantidade: 606

 
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA INSTITUIÇÃO

 

PDTIC- 2019/2022

Objetivos
Estratégicos
impactados

Descrição
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OETIC1
Aprimorar o alinhamento, o planejamento e a organização dos
serviços de TICs prestados à comunidade da UnB, visando o
atendimento com excelência das atividades de ensino, pesquisa,
extensão, inovação e gestão da Universidade;

OETIC10 Ampliar a participação no ciclo de vida das políticas e serviços
públicos, principalmente voltados para o ensino superior público

OETIC11 Garantir o efetivo atendimento às demandas de TIC e melhorar a
disponibilidade dos sistemas e serviços de TIC

Este documento deverá ser assinado por:

Requisitante.

Documento assinado eletronicamente por Wellington Ferreira, Chefe da
Divisão de Aquisições e Contratações de TIC da Secretaria de
Tecnologia da Informação, em 12/11/2020, às 10:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 5938597 e o código CRC 5DEC5933.

Referência: Processo nº 23106.112789/2020-10 SEI nº 5938597
 Endereço: Campus Univers itário Darcy Ribeiro - Gleba A, , Brasília/DF, CEP 70910-900

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.unb.br
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