
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 
 

A aquisição mesas digitalizadoras para atender a demandas de diversos setores da
universidade, com a finalidade de proporcionar maior interação no ensino, pesquisa e
extensão.
Ressalta-se que foi aberta IRP interna 015/2020, por meio do processo
SEI 23106.078036/2020-78, 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 pretendida justifica-se em atenção
às estratégias que têm como objetivo a redução dos efeitos da pandemia
relacionados ao novo coronavirus na comunidade da Universidade de Brasília,
surgindo a necessidade de dispor de equipamentos que permitam gravar aulas e
disponibiliza-las aos alunos, em substituição às atividades acadêmicas presenciais
por atividades virtuais, conforme disposto na Circular nº 6/2020/DEG, de 15 de
março de 2020 (anexo). 
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Os equipamentos solicitados vão possibilitar a elaboração e visualização de aulas
virtuais para os diversos cursos da universidade em formato que ofereça aos alunos
material didático de qualidade para as aulas remotas, em convergência com as ações
de prevenção à pandemia do novo coronavírus.
Tal aquisição teve inicio após processo de aquisição solicitado pela FGA por meio do
processo SEI 23106.071904/2020-99, assim, verificou-se a necessidade de
extensão dessa aquisição para os demais Centros de Custos da Universidade, uma
vez que, essa aquisição tende a atingir a maioria das unidades acadêmicas da UnB.
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:Mesa Digitalizadora
Unidade Medida: Unidade
Quantidade: 413

 
7. ALINAHMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA
INSTITUIÇÃO

 

PDTIC 2019/2022

Objetivos Estratégicos impactados Descrição

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;
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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 10:54, 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 5939014 e o código CRC A67256E7.

Referência: Processo nº 23106.112840/2020-93 SEI nº 5939014
 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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