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EQUIPE RESPONSÁVEL PELOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO PDTI DO IFES

PORTARIA Nº 1854, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.

I - MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TI:

A) ANDERSON ROZENO BOZZETTI BATISTA, MATRÍCULA SIAPE 3613435 - 

PRESIDENTE;

B) LODOVICO ORTLIEB FARIA, MATRÍCULA SIAPE 270381.

II - MEMBROS DO FÓRUM DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

A) JOHNATHAN DEZAN VAGO, MATRÍCULA SIAPE 1592226;

B) ARTUR MONTEIRO DA COSTA, MATRÍCULA SIAPE 1965712.

III - MEMBRO DO FÓRUM DE DIRETORES DE ADMINISTRAÇÃO:

A) EMERSON ATILIO BIRCHLER, MATRÍCULA SIAPE 1076284
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Data Versão Descrição Autor

10/09/2018 1.0
Adequação  do  Template  do  Sisp/MPOG  para  o
Ifes

Johnathan Dezan Vago

24/10/2018 1.1 Inserção das Informações Gerais Johnathan Dezan Vago

15/10/2018 1.2
Inserção  das  Informações  Repassadas  pelos
Campi

Relatório de Acompanhamento  página 4/50



APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta o status de cada necessidade que compõe o inventário de

necessidades do PDTI do Ifes. Isso torna possível o monitoramento e acompanhamento,

por parte do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, bem como avaliar as

ações realizadas no período de coleta dos dados. Possibilitando ao CGTI os subsídios

necessários para a tomada de decisão.
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INTRODUÇÃO

O Ifes iniciou um novo ciclo de gestão a partir do mês de novembro de 2017. Ações de

governança foram definidas resultando em uma nova metodologia de trabalho por parte

da equipe de Tecnologia da Informação - TI do Ifes.

A TI do Ifes hoje figura na 104º posição no que diz respeito ao índice de maturidade da

Governança  de  TI.  O  baixo  desempenho  está  diretamente  associado  a  ausência  de

indicadores de monitoramento que sejam efetivos e explicitem os resultados alcançados

durante o período de vigência do PDTI. Por meio destes indicadores o gestor melhorará a

gestão de TI que, consequentemente, impactará na evolução do Ifes no resultado do

índice de governança de TI.

Os objetivos estratégicos que norteia as Necessidades cadastradas no PDTI são:

1. Promover o desenvolvimento da equipe de TI.

2. Garantir a estrutura funcional de TI.

3. Garantir a infraestrutura de TI.

4. Aprimorar a Gestão de TI 

5. Aprimorar a Gestão de Riscos de TI

6. Otimizar os fluxos de trabalho

7. Aprimorar a comunicação com o usuário

8. Melhorar a qualidade dos produtos e serviços de TI 

9. Prover soluções tecnológicas em TI para a Instituição

10. Facilitar o acesso às informações 

11. Melhorar a interação com os campi e outras instituições

Tais objetivos foram definidos com base no Planejamento Estratégico Institucional - PEI e

o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
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METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO DO RA

A  elaboração  desse  Relatório  de  Acompanhamento  se  deu  de  acordo  com  essa

metodologia:

1. Coletar e registrar informações de execução das necessidades do PDTI no Re-

latório de Acompanhamento

2.  Submeter  às áreas demandantes as necessidades não iniciadas/executadas

para atualizar o prazo ou cancelamento

3. Identificar causas de atraso e de alteração de valores

MONITORAMENTO DAS AÇÕES

Os  responsáveis  pela  Gestão  e  pela  TI  dos  campi  receberam  a  solicitação  de

fornecimento de informações sobre o Status das Necessidades que foram cadastradas

em seus respectivos PDTI.

Tendo em vista que o PDTI existente é bianual, adotamos a separação por ano com o

objetivo de identificar como evoluiu as ações presentes no PDTI do Ifes. 

Os status escolhidos para definir de maneira sucinta o andamento de uma necessidade

foram: Ações em Execução e Em Dia, Ações em Execução e atrasadas e Ações Não

Iniciadas.

Após consulta aos campi, o resultado obtido foram:

Ações em Execução

Ações em execução,  são ações que iniciaram sua atividade no período avaliado.  As

ações que possuem seus respectivos cronogramas em dia, apresentam uma evolução do

ponto  de  vista  de  Gestão.  Já  o  alto  número  de  necessidades  que  estão  com  o

cronograma atrasado faz com que esses indicadores primários sejam adotados para uma

melhor justificativa de atraso. 

Ações em Dia

As  informações  coletadas  junto  aos  campi  foram  lançadas  resultando  no  seguinte
cenário:
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Campus Necessidades em dia - 2017 Indicadores
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Alegre N3  –  Aquisição  de  impressoras.
N4 – Aquisição de conversor multimídia.

N5 – Aquisição de insumos de TI.

N6 – Rede Wifi,

Estavam planejados 265 mil reais,  dos
quais 47,479 foram executados.

Aracruz N2 – Adequação na infra de TI.

N7 – Contratação de outsourcing.

N8 – Aquisição de material de TI.

N15 – Ampliação e readequação da rede sem
fio do campus.

N2  -  Foram  comprados  41
computadores  para  laboratório  de
informática.

N7 - Contratada empresa Simpress que
venceu  o  pregão  de  outsourcing
realizado pelo

campus cariacica;

N8  -  Comprados  vários  insumos  e
materiais de expediente durante o ano;

N15  -  adquirimos  novos  APS  em
parceria com o campus Piúma.

Barra de São 
Francisco

N2 – Aquisição de Computadores

N15  –  Implantação  do  Assentamento
Funcional Digital.

N16 – Aquisição de Projetores.

N2  -  Aquisição  de  Comutadores
(23543.000203/2017-11).

N16 - Aquisição de Projetores

(23543.000197/2017-00).

Cachoeiro de 
Itapemirim

N1 – Aquisição de Insumos de TI.

N2  –  Aquisição  de  novos  computadores  e
servidores.

N5 – Aquisição de software de backup.

N6 – Aquisição de nobreaks.

N11 – Aquisição de storage

N12 – Aquisição de circuito lógico (VoIP).

N1 - Processo Finalizado, equipamentos
adquiridos.

Participação  da  ata  do  Campus  Venda
Nova.

N2 - Processo finalizado, equipamentos
adquiridos e instalados.

N5  -  Processo  finalizado,  software
adquiridos e instalados.

N6 - Processo finalizado, equipamentos
adquiridos e instalados.

N11  -  Processo  finalizado,
equipamentos adquiridos e instalados.

N12  -  Processo  finalizado,
equipamentos adquiridos e instalados.

Cariacica N17 – Outsourcing de impressão. N17 - Outsourcing implantado com 16
equipamentos  distribuídos  entre
Cariacica e Viana

Centro-Serrano N4 - Aquisição de Projetores Multimídia.

N9 - Aquisição de Material de Consumo.

N10 - Outsourcing de Impressão.

N4  -  Execução  mediante  empenho
realizado no dia 28/07/17.

N9  -  Empenhos  realizados  nos  dias
14/07/17,  26/10/17,  09/03/18,  5
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N12  -  Aquisição  de  Impressoras
Multifuncionais e Copiadora.

N13  -  Manutenção  de  Impressoras
Multifuncionais.

N15  -  Link  de  Internet  para  acesso  dos
Professores.

empenhos  realizados  no  dia  10/04/18,
13/04/18 e 31/07/18.

N10  -  Empenho  realizado  no  dia
25/04/18. 

N12  -  Empenho  realizado  no  dia
21/06/17. 

N13  -  Empenhos  nos  dias  09/06/17  e
30/11/17. 

N15  -  Empenhos  nos  dias  13/06/17  e
05/07/18.

Colatina N4  -  Aquisição  de  equipamento  com
tecnologia de projeção de imagens.

N7 - Aquisição de equipamentos de proteção e
estabilidade elétrica.

N10 - Ampliação e readequação da rede sem
fio do campus (Wireless).

Foram  adquiridos  em  dez/2016  22
projetores  que  foram  instalados  em
salas  de  aulas  e  laboratorios.  Foi
desenvolvido  projeto  de  interligação
dos  projetores  usando  uma  rede  de
dados  especifica  para  os  projetores,
permitindo  o  uso  do  software  de
projeção da epson.

Aquisição de equipamentos de proteção
e  estabilidade  elétrica  -  o  istema  de
proteção  e  estabilidade  eletrica  foi
instalado  em  todos  os  laboratorios,
atraves  de  aquisição  de  equipamento
estabilizador  de grande porte  instalado
em cada ambiente.

Ampliação e readequação da rede sem
fio do campus (Wireless) - O Campus
Colatina  adquiriu  no  inicio  de  2018
equipamentos  do  UniFi  Ubiquiti,
permitindo  atender  toda  a  área  do
campus.

Guarapari N4 - Ampliação da rede estruturada e wireless
(N14-PDTI2011/13) (N4- PDTI2015-16).

Não se aplica.

Ibatiba N1 - Aquisição de peças de reposição.

N10  -  Equipamentos  para  sistema  de
automação.

N1 e N10 foram executados, os valores
são de 10.000 e 7.000 respectivamente.

Itapina N1 - Grupo Gerador para o

Datacenter.

N5 - Serviço de Outsourcing de impressão.

N14 - Capacitação dos Servidores da CTI.

Necessidade com a maior prioridade, o
grupo gerador  se  encontra  funcional  e
operante.

Outsourcing de impressão com contrato
vigente  e  com pagamentos  executados
em dia, proporcionando um custo bem
abaixo do pago anteriormente a empresa
de serviços de cópia. 
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Capacitação  executada  a  contento
através  de  cronograma  previamente
estabelecido.

Linhares N17 - Material de consumo. Entrega  dos  materiais/produtos
adquiridos.

Nova Venécia N3  -  Solução  para  realizar  impressão  de
documentos.

N5 - Aquisição de equipamentos para projeção
multimídia.

N6 - Aquisição de solução de no-break.

N7  -  Aquisição  de  equipamentos  de
interconexão de rede local.

N8 - Aquisição de insumos de TI.

N10 - Solução de video monitoramento.

N12 – VoIP.

N03  -  O  contrato  de  outsorcing  de
impressão está  vigente,  com um custo
em 2017 de R$25.949,52.

N05 - Foi realizado um aproveitamento
de  empenho no  ano de  2018,  gerou  a
compra de 7 projetores no valor de R$
32.606,66.

N06 - O processo foi iniciado em 2017,
porém entrega do equipamento ocorreu
em 2018. Valor investido: R$ 11.960,00

N07 - O processo foi iniciado em 2017,
porém entrega do equipamento ocorreu
em 2018.

Foi realizada a compra de equipamentos
de rede sem fio e switchs, no Valor total
de :R$ 16.759,80.

N08  -  O  valor  contratado  foi  de  R$
30.762.80.

N10  -  Processo  de  2017,  porem
empenhado  em  2017.  Foi  realizado  a
aquisição de 30 cameras IP e 2 NVRS.
Valor: R$14.100,00.

N12 - Foi realizado aquisição de PABX
digital no valor de R$7300,00.

Piúma N2 – Equipamentos Wireless.

N6 - Equipar salas de aula.

N8 - Material de consumo.

N9 - Licenciamento de software.

N2  -  Adquirimos  equipamentos
wireless;  N6  -  Substituimos  os
projetores adquiridos, e substituição dos
computadores  pelos  recebidos  pela
reitoria; N8 - Aquisição de materiais ao
longo do ano; N9 - Adquirimos licenças
Office;

São Mateus N2 - Serviço de Impressão de documentos. Impressões de documentos estão sendo
feitas  com  o  máximo  de  eficiência  e
qualidade,  com o  nível  de  impressões
sendo  registrado  mensalmente  ficou
fácil a utilização de meios para reduzir
as  demandas  de  impressões
gradualmente.

Santa Teresa Estão atrasadas por falta de orçamento.
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Serra N3 - Aquisição de computadores. Abertura  de  2  Processos  de  Adesão  a
Atas  de  Registro  de  Preços,  valores
coletados  durante  o  período  de  R$
1.500.000,00.  Aguardando  dotação
orçamentária  para  emissão  de  nota  de
empenho.

Venda Nova do 
Imigrante

N2 - Aquisição de Material de Consumo.

N3 - Aquisição de Software para Datacenter.

N5  -  Aquisição  de  Hardware  para  o
Datacenter.

N10 - Ampliação do Cabeamento Estruturado.

N2 Valor executado R$47.044,34;

N3 aquisição de SO Windows Server no
valor de R$ 2.894,08;

N5 Aquisição de novo servidor de rede
no valor de R$ 21.249,66 ; Aquisição de
no-break no valor de 14.250,00.

N10  Aquisição  de  6  Switches  e
componentes  de  rede  no  valor  de
19.926,88.

Viana N16 - Outsourcing de Impressão. Pagamentos  das  notas  fiscais  de
serviços desde a assinatura do contrato.

Vila Velha N1 - Link de Internet.

N2 - Aquisição de Softwares.

N3 - Aquisição de Equipamentos.

N4 - Aquisição de Impressoras e Scanners.

N5  -  Aquisição  de  Equipamento  do
Datacenter.

N6 - Outsoursing de impressão.

N7 – Cabeamento estruturado, alarme e CFTV
do Prédio de Serviços.

N8 – Cabeamento estruturado, alarme e CFTV
do segundo bloco acadêmico.

N1  -  A necessidade  foi  abortada  pois
temos um link fornecido pela RNP de
100 Mbps e recebemos mais um link de
internet  do  projeto  banda  larga  nas
escolas  do  MEC 8  Mbps  –  Valor  R$
0,00.

N2  -  a)  Foram  preenchidos  os
formulários da IN04 e aberto o processo
para a Aquisição de licença Sonicwall –
R$ 5.211,48 – Contratada.

b) Foram preenchidos os formulários da
IN04  e  aberto  o  processo  para  a
Renovação  de  licença  de  Software  de
Virtualização.

N3  -  a)  Foram  preenchidos  os
formulários da IN04 e aberto o processo
para  a  Aquisição  de  computadores  e
projetores – Valor R$ 73.580,00.

b)  Foram  adquiridos  3  projetores  –
Valor R$ 6.764,48.

N4 - Não Iniciada – Valor R$ 0,00.

N5 - Não Iniciada – Valor R$ 0,00.

N6 - Foram preenchidos os formulários
da  IN04  e  aberto  o  processo  para  a
Aquisição de outsoursing de impressão
– Valor R$ 0,00.

N7  -  Elaboração  dos  projetos  de
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Cabeamento  estruturado,  alarme  e
CFTV do Prédio de Serviços – Valor R$
0,00.

N8  -  Elaboração  dos  projetos  de
Cabeamento  estruturado,  alarme  e
CFTV do segundo bloco  acadêmico –
Valor R$ 0,00.

Vitória N1 - Melhorar qualidade e cobertura da rede
sem fio.

N2 - Outsourcing de impressão.

N19 – Projetores multimídia.

N1 - Adquirimos 50 APs e 70% estão
instalados. Falta adquirir a controladora
física  e  APs  externos  para  melhorar  a
qualidade do serviço.

N2  -  Outsourcing  de  impressão  sendo
licitado.

N19  -  Adquirimos  30  projetores,
entretanto,  precisaremos  adquirir  mais
50.

Cefor N2 - Telefonia VOIP.

N3 - Solução de video monitoramento.

N4 - Renovação de Desktops do Cefor.

N5 - Restruturação do Datacenter.

N6 - Desenvolvimento de Software.

N7 - Produção de imagem, áudio e vídeo.

N8  -  Estruturação  dos  Cursos  de  Pós-
graduação do Cefor.

N9 - Estruturação do NAPNE.

N10 - Estruturação da Biblioteca.

N11 - Conjunto de Software para CGPE.

N12 - Outsourcing de Impressão.

N13 - Equipamentos de Ti do Laboratório de
Tecnologias Educacionais.

N14 - Equipamentos para eventos.

N15 - Estruturação da Coordenadoria Geral de
Ensino do Cefor.

Não tinha nenhum projeto para 2017.

Datacenter Não há necessidades com o status "em
execução e em dia".

Reitoria N1 - Aquisição de Desktops e Monitores.

N3 - Aquisição de Projetores Multimídia.

N4 - Aquisição de Headsets.

N5 - Aquisição de Insumos de TI.

N1,  N3,  N4,  N5,  N6,  N7,  N9,  N10 e
N11  -  Estavam  na  etapa  de
planejamento.
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N6 - Aquisição de Notebook.

N7 - Contratação de Serviço de Outsourcing
de Impressão.

N9 - Renovação Suporte Sistema Acadêmico.

N10  -  Contratação  Suporte  Sistema  de
Bibliotecas.

N11 - Renovação do Software Stela Experta.

Campus Necessidades em dia - 2018 Indicadores

Alegre N3  –  Aquisição  de  impressoras.
N4 – Aquisição de conversor multimídia.

N5 – Aquisição de insumos de TI.

N6 – Rede Wifi,

Estavam planejados 265 mil reais,  dos
quais 47,479 foram executados.

Aracruz N2 – Adequação na infra de TI.

N3 – Adequação na infraestrutura de Área de
Trabalho.

N7 – Contratação de outsourcing.

N8 – Aquisição de material de TI.

N10  –  Aquisição  Solução  Vídeo
Monitoramento.

N12 - Aquisição de insumos para impressão.

N13 - Capacitação de servidores da CTI.

N18 - Aquisição de link de contingência para
acesso à Internet.

N2  -  Iniciamos  os  trabalhos  de
levantamendo  de  demanda  para
aquisição de novos PCs;

N3 - Comprados 2 servidores de rede;

N7  -  Manutenção  do  contrato  com  a
empressa Simpress.

N8  -  Comprados  varios  insumos  e
materiais de expediente durante o ano;

N10  -  Comprados  solução  fechada  de
video monitoramento IP;

N12  -  Insumos  adiquiridos  em menor
quantidade  em função do  processo  de
outsourcing vigente.

N13  -  Não  foram  efetuados  gastos  e
investimentos,  pois  fomos
contemplados com cursos gratuitos em
2018 (RNP/ESR).

N18  -  Inicio  do  plajenmaneto  de
contratação  se  dará  em  2018,  para
contratação em 2019.

Barra de São 
Francisco

N15  –  Implantação  do  Assentamento
Funcional Digital.

N15  -  Implantação  do  Assentamento
Funcional Digital (23543.000349/2018-
47).

Cachoeiro de 
Itapemirim

N1 – Aquisição de Insumos de TI.

N2  –  Aquisição  de  novos  computadores  e

N1 - Processo Finalizado, equipamentos
adquiridos.
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servidores.

N5 – Aquisição de software de backup.

N6 – Aquisição de nobreaks.

N11 – Aquisição de storage

N12 – Aquisição de circuito lógico (VoIP).

Participação  da  ata  do  Campus  Venda
Nova.

N2 - Processo finalizado, equipamentos
adquiridos e instalados.

N5  -  Processo  finalizado,  software
adquiridos e instalados.

N6 - Processo finalizado, equipamentos
adquiridos e instalados.

N11  -  Processo  finalizado,
equipamentos adquiridos e instalados.

N12  -  Processo  finalizado,
equipamentos adquiridos e instalados.

Cariacica N6 - Aumentar a Capacidade da Rede

Wireless. 

N17 – Outsourcing de impressão.

N6 - Aquisição de 38 Access Points.

N17 - Outsourcing implantado com 16
equipamentos  distribuídos  entre
Cariacica e Viana.

Centro-Serrano N4 - Aquisição de Projetores Multimídia.

N9 - Aquisição de Material de Consumo.

N10 - Outsourcing de Impressão.

N12  -  Aquisição  de  Impressoras
Multifuncionais e Copiadora.

N13  -  Manutenção  de  Impressoras
Multifuncionais.

N15  -  Link  de  Internet  para  acesso  dos
Professores.

N4  -  Execução  mediante  empenho
realizado no dia 28/07/17.

N9  -  Empenhos  realizados  nos  dias
14/07/17,  26/10/17,  09/03/18,  5
empenhos  realizados  no  dia  10/04/18,
13/04/18 e 31/07/18.

N10  -  Empenho  realizado  no  dia
25/04/18. 

N12  -  Empenho  realizado  no  dia
21/06/17. 

N13  -  Empenhos  nos  dias  09/06/17  e
30/11/17. 

N15  -  Empenhos  nos  dias  13/06/17  e
05/07/18.

Colatina N4  -  Aquisição  de  equipamento  com
tecnologia de projeção de imagens.

N7 - Aquisição de equipamentos de proteção e
estabilidade elétrica.

N10 - Ampliação e readequação da rede sem
fio do campus (Wireless).

Foram  adquiridos  em  dez/2016  22
projetores  que  foram  instalados  em
salas  de  aulas  e  laboratorios.  Foi
desenvolvido  projeto  de  interligação
dos  projetores  usando  uma  rede  de
dados  especifica  para  os  projetores,
permitindo  o  uso  do  software  de
projeção da epson.

Aquisição de equipamentos de proteção
e  estabilidade  elétrica  -  o  istema  de
proteção  e  estabilidade  eletrica  foi
instalado  em  todos  os  laboratorios,
atraves  de  aquisição  de  equipamento
estabilizador  de grande porte  instalado
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em cada ambiente.

Ampliação e readequação da rede sem
fio do campus (Wireless) - O Campus
Colatina  adquiriu  no  inicio  de  2018
equipamentos  do  UniFi  Ubiquiti,
permitindo  atender  toda  a  área  do
campus.

Guarapari Nenhuma Não se aplica.

Ibatiba N1 - Aquisição de peças de reposição.

N10  -  Equipamentos  para  sistema  de
automação.

N1 e N10 foram executados, os valores
são de 10.000 e 7.000 respectivamente.

Itapina N1 - Grupo Gerador para o Datacenter.

N5 - Serviço de Outsourcing de impressão.

N14 - Capacitação dos Servidores da CTI.

Necessidade com a maior prioridade, o
grupo gerador  se  encontra  funcional  e
operante.

Outsourcing de impressão com contrato
vigente  e  com pagamentos  executados
em dia, proporcionando um custo bem
abaixo do pago anteriormente a empresa
de serviços de cópia. 

Capacitação  executada  a  contento
através  de  cronograma  previamente
estabelecido.

Linhares N17 - Material de consumo. Entrega  dos  materiais/produtos
adquiridos.

Nova Venécia N3  -  Solução  para  realizar  impressão  de
documentos.

N5 - Aquisição de equipamentos para projeção
multimídia.

N6 - Aquisição de solução de no-break.

N7  -  Aquisição  de  equipamentos  de
interconexão de rede local.

N8 - Aquisição de insumos de TI.

N10 - Solução de video monitoramento.

N12 – VoIP.

N03  -  O  contrato  de  outsorcing  de
impressão está  vigente,  com um custo
em 2017 de R$25.949,52.

N05 - Foi realizado um aproveitamento
de  empenho no  ano de  2018,  gerou  a
compra de 7 projetores no valor de R$
32.606,66.

N06 - O processo foi iniciado em 2017,
porém entrega do equipamento ocorreu
em 2018. Valor investido: R$ 11.960,00

N07 - O processo foi iniciado em 2017,
porém entrega do equipamento ocorreu
em 2018.

Foi realizada a compra de equipamentos
de rede sem fio e switchs, no Valor total
de :R$ 16.759,80.

N08  -  O  valor  contratado  foi  de  R$
30.762.80.

N10  -  Processo  de  2017,  porem
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empenhado  em  2017.  Foi  realizado  a
aquisição de 30 cameras IP e 2 NVRS.
Valor: R$14.100,00.

N12 - Foi realizado aquisição de PABX
digital no valor de R$7300,00.

Piúma N2 – Equipamentos Wireless.

N6 - Equipar salas de aula.

N8 - Material de consumo.

N9 - Licenciamento de software.

N2  -  Adquirimos  equipamentos
wireless;  N6  -  Substituimos  os
projetores adquiridos, e substituição dos
computadores  pelos  recebidos  pela
reitoria; N8 - Aquisição de materiais ao
longo do ano; N9 - Adquirimos licenças
Office;

São Mateus N2 - Serviço de Impressão de documentos. Impressões de documentos estão sendo
feitas  com  o  máximo  de  eficiência  e
qualidade,  com o  nível  de  impressões
sendo  registrado  mensalmente  ficou
fácil a utilização de meios para reduzir
as  demandas  de  impressões
gradualmente.

Santa Teresa Estão atrasadas por falta de orçamento.

Serra N3 - Aquisição de computadores. Abertura  de  2  Processos  de  Adesão  a
Atas  de  Registro  de  Preços,  valores
coletados  durante  o  período  de  R$
1.500.000,00.  Aguardando  dotação
orçamentária  para  emissão  de  nota  de
empenho.

Venda Nova do 
Imigrante

N2 - Aquisição de Material de Consumo.

N8 - Serviço de Impressão.

N2 R$ 14.193,22 executados;

N8:  09  equipamentos  alugados  (Valor
pago até o momento R$ 10.704,67).

Viana N16 - Outsourcing de Impressão. Pagamentos  das  notas  fiscais  de
serviços desde a assinatura do contrato.

Vila Velha N2 - Aquisição de Softwares.

N3 - Aquisição de Equipamentos.

N4 - Aquisição de Impressoras e Scanners.

N5  -  Aquisição  de  Equipamento  do
Datacenter.

N6 - Outsoursing de impressão.

N7 – Cabeamento estruturado, alarme e CFTV
do Prédio de Serviços.

N8 – Cabeamento estruturado, alarme e CFTV
do segundo bloco acadêmico.

N2 - Foram preenchidos os formulários
da  IN04  e  aberto  o  processo  para  a
Renovação  de  licença  de  Software  de
Virutlização.  No momento a  aquisição
aguarda a realização do Pregão – Valor
R$ 20.000,00.

N3  –  O   processo  de  Aquisição  de
computadores e projetores de 2017, foi
abortado  pois  foram  distribuídos  21
computadores  pela  Reitoria  do  Ifes  e
adquiridos 3 projetores em 2017.

Foram  preenchidos  os  formulários  da
IN04  e  abertos  novos  processos  para
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Aquisições  de  computadores  e
projetores,  visando atender  a  demanda
de  computadores  e  projetores  para  o
novo  prédio  acadêmico  –  Valor  R$
677.250,00.

N4  -  A  aquisição  de  impressora  foi
abortada,  pois  decidimos  pela
contratação do outsoursing.

Está sendo elaborado um processo para
a  aquisição  e  Scanners  para  a
Coordenadoria de Gestão de Pessoas de
acordo com a Portaria Normativa Nº 9,
De 1º de Agosto de 2018 do Ministério
do  Planejamento,  Desenvolvimento  e
Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas.
– Valor R$ 5.000,00.

N5  -  Foi  aberto  um  processo  para
aquisição  de  Storage  para  atender  a
demanda do novo prédio acadêmico e o
storage  atual  tem  apresentando
problemas e  não existi  a  possibilidade
de  renovação  de  garantia  segundo  o
fabricante – Valor R$ 170.000,00.

N6 - Foram preenchidos os formulários
da  IN04  e  aberto  o  processo  para  a
Aquisição de outsoursing de impressão
– Valor R$ 8.592,00.

N7  -  Ocorreu  a  rescisão  do  contrato
referente a execução da obra do Prédio
de  Serviços  e  Segundo  Bloco
Acadêmico  e  devido  ao  período
demandado  para  recontratação  ocorreu
um  atraso  na  entrega  da  obra.  Em
decorrência  do  atraso  da  obra  foi
decidido unir as duas necessidades (N7
e N8).

Durante  a  instrução  processual  da
contratação da execução dos Projetos de
Cabeamento  estruturado,  alarme  e
CFTV do  Prédio  de  Serviços  para  os
prédios  de  Serviços  e  Segundo  Bloco
Acadêmico, foi definido que tal objeto
se  dispôs  como  serviço  comum  de
engenharia,  sendo  contratado  como
empreitada  por  preço  global,  desta
forma, alguns equipamentos do projeto
serão fornecidos pela  contratada.  E os
equipamentos  de  redes  (switches,
Access  Point  e  etc)  para  os  novos
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prédios  serão  adquiridos  através  da
participação  do  Registro  de  Preço
01/2018  do  Campus  Serra.  Com  as
alterações  as  necessidades  N7  e  N8
agora é apenas N7 - Equipamentos para
o  projeto  de  Cabeamento  estruturado,
alarme e CFTV dos Prédio de Serviços
e  Novo  Bloco  Acadêmico  -  Valor  R$
637.000,00.

N8  -  Ocorreu  a  rescisão  do  contrato
referente a execução da obra do Prédio
de  Serviços  e  Segundo  Bloco
Acadêmico  e  devido  ao  período
demandado  para  recontratação  ocorreu
um  atraso  na  entrega  da  obra.  Em
decorrência  do  atraso  da  obra  foi
decidido unir as duas necessidades (N7
e N8).

Durante  a  instrução  processual  da
contratação da execução dos Projetos de
Cabeamento  estruturado,  alarme  e
CFTV do  Prédio  de  Serviços  para  os
prédios  de  Serviços  e  Segundo  Bloco
Acadêmico,  foi  de¡nido que tal  objeto
se  dispôs  como  serviço  comum  de
engenharia,  sendo  contratado  como
empreitada  por  preço  global,  desta
forma, alguns equipamentos do projeto
serão fornecidos pela  contratada.  E os
equipamentos  de  redes  (switches,
Access  Point  e  etc)  para  os  novos
prédios  serão  adquiridos  através  da
participação  do  Registro  de  Preço
01/2018  do  Campus  Serra.  Com  as
alterações  as  necessidades  N7  e  N8
agora é apenas N7 - Equipamentos para
o  projeto  de  Cabeamento  estruturado,
alarme e CFTV dos Prédio de Serviços
e  Novo  Bloco  Acadêmico  -  Valor  R$
637.000,00.

Vitória N1 - Melhorar qualidade e cobertura da rede
sem fio.

N2 - Outsourcing de impressão.

N19 – Projetores multimídia.

N1 - Adquirimos 50 APs e 70% estão
instalados. Falta adquirir a controladora
física  e  APs  externos  para  melhorar  a
qualidade do serviço.

N2  -  Outsourcing  de  impressão  sendo
licitado.

N19  -  Adquirimos  30  projetores,
entretanto,  precisaremos  adquirir  mais
50.
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Cefor N3 - Solução de video monitoramento.

N12 - Outsourcing de Impressão.

Solução  de  Vídeo  monitoramento  foi
implementado  pela  CGA  sem
participação da CGTI.

Outsourcing de Impressão atendendo a
demanda.

Datacenter Não há necessidades com o status "em
execução e em dia".

Reitoria N1 - Aquisição de Desktops e Monitores.

N4 - Aquisição de Headsets.

N5 - Aquisição de Insumos de TI.

N10  -  Contratação  Suporte  Sistema  de
Bibliotecas.

N11 - Renovação do Software Stela Experta.

N1:  O  quantitativo  previsto/escrito  no
PDTI são de 200 computadores, sendo
que  somente  100 computadores  foram
adquiridos.  Dos  100  computadores,
somente  80  foram  distribuídos  na
Reitoria (Sede, Campus Vitória, Cefor e
Fábrica de Ideias).

N4:  Foram  adquiridos  em  sua
totalidade.

N5: Todos os itens foram empenhados.

N9:  Sistema  renovado,  próxima
renovação em Maio de 2019.

N10:  Empenhado  e  aguardando
assinatura  de  contrato  e  portaria  de
fiscais.

N11:  Está  em  utilização  em
atendimento a todos os campi.

Ações Atrasadas

As  informações  coletadas  junto  aos  campi  foram  lançadas  resultando  no  seguinte
cenário:

Campus Em Execução e atrasada 2017 Indicadores

Alegre N10 - Compra de Câmeras IP e hardware para
videomonitoramento.

N10  -   Foi  planejado  60.000,00  reais
para  o  período  do  qual  foi  executado
1.996,84  reais,  ainda  bem  distante  da
estrutura planejada.

Aracruz N14 - Aquisição de disco de armazenamento
para servidor de rede.

N14  -  Temos  participação  em  IRP,
porem devido termos comprado novos
servidores, precisaremos comprar outro
dias.

Barra de São N4 - Aquisição de Insumos de TI. Está  em  processo  de  empenho  (N4).
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Francisco Número  do  Processo:
23543.001030/2017-58.

Cachoeiro de 
Itapemirim

N3 - Aquisição de impressoras.

N4 - Aquisição de softwares Microsoft para a
CTI.

N9 - Treinamento VoIP.

N10 - Aquisição de desktops.

N13 - Aquisição de projetores.

N15 - Aquisição de access points.

N16  -  Aquisição  de  equipamentos  de
networking.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento.

N3 - Aquisição de impressoras - Análise
sobre a forma de execução da aquisição
(compra  ou  outsourcing).  Participação
do  processo  feito  pelo  campus
Guarapari  e  depois  movido  para  o
campus Vitória.

N4 - Aquisição de softwares Microsoft
para a CTI - Atraso por duvidas quanto
a  o  levantamento  do  quantitativo  de
licenças e a forma de licenciamento.

N9  -  Treinamento  VoIP  -  Aberto
processo  para  contratação  de  empresa
via inexigibilidade, porém negado pelo
setor  de  Licitação e  Compras  por  não
ver  justificativas  suficientes  para  a
inexigibilidade.

N10  -  Aquisição  de  desktops  -
Aquisição em conjunto com a Ufes.

N13 - Aquisição de projetores - Atraso
na abertura do processo pelo solicitante.

N15  -  Aquisição  de  access  points  -
Processo  para  adesão  a  ata  realizado,
porém fornecedor se recusou a fornecer
o equipamento. Análise para abertura de
IRP pelo campus Cachoeiro.

N16  -  Aquisição  de  equipamentos  de
networking - Participação em conjunto
com o campus Serra.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento  -  Processo  de
aquisição com valor elevado.

Cariacica N2 - Implantação de Videomonitoramento.

N3 - Aquisição e Instalação de Equipamentos
Multimídia.

N4 - Aquisição de computadores desktop.

N6  -  Aumentar  a  Capacidade  da  Rede
Wireless.

N9 - Upgrade de computadores desktop.

N10 - Adequação da infraestrutura de rede e
elétrica do campus.

N11 - Expandir a solução de Telefonia.

N2 – Equipamentos adquiridos,  porém
aguardando  termino  da  adequação
elétrica solicitada.

N3  –  Projetores  adquiridos,  porém
aguardando finalização da aquisição de
cabos, suportes e cadeados para iniciar
instalações.

N4  –  Processo  de  aquisição  aberto,
porém  no  aguardo  de  recursos
financeiros.

N6  -  Processo  de  aquisição  aberto,
porém  no  aguardo  de  recursos
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financeiros.

N9 – Aquisição feita  de forma parcial
devido a falta de recursos financeiros.

N10  –  Contratação  feita  de  forma
parcial  devido  a  falta  de  recursos
financeiros.

N11  –  Processo  de  aquisição  aberto,
porém  no  aguardo  de  recursos
financeiros.

Centro-Serrano Nenhuma. Não se aplica.

Colatina N1 - Aquisição de link de 20 Mbps FULL para
acesso à internet.

N3 - Aquisição de computadores desktops para
laboratórios.

N5 - Aquisição de Ativos de Rede.

N8  -  Aquisição  de  solução  automatizada  de
backup  de  informações  digitais  –
Assentamento digital.

N9 - Aquisição de equipamentos – Telefonia
digital VOIP.

N12  -  Aquisição  de  atualizações  para
softwares Microsoft.

N13 - Aquisição de insumos de TI.

N14 - Aquisição de impressoras – Outsorcing
de impressão.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento.

N1  -  Aquisição  de  link  de  20  Mbps
FULL para acesso à internet.

N3  -  Aquisição  de  computadores
desktops para laboratórios.

N5 - Aquisição de Ativos de Rede.

N8 - Aquisição de solução automatizada
de backup de informações digitais –

Assentamento digital.

N9  -  Aquisição  de  equipamentos  –
Telefonia digital VOIP.

N12  -  Aquisição  de  atualizações  para
softwares Microsoft.

N13 - Aquisição de insumos de TI.

N14  -  Aquisição  de  impressoras  –
Outsorcing de impressão.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento.

Guarapari Nenhuma. Não se aplica.

Ibatiba N5 - Ampliação da rede de rede.

N6  -  Ampliação  do  sistema  de
videomonitoramento.

N7 - Manutenção das impressoras.

N8 - Terceirização do serviço de Impressão.

N9 - Adequação do Datacenter.

N5  e  N6  -  Foram  comprados  em
totalidade  mas  ainda  não  foram
entregues  no  campus,  valor  total  das
compras  é  de  aproximadamente
R$30.000; 

N7  -  Está  na  fase  de  coleta  de
orçamento; 

N8  -   Estamos  de  carona  com  o
processo do Campus Cariacica; 

N9 - Foi atendido quase por completo
por doações, recebemos as memórias de
reitoria, o servidor da Serra, mas ainda
não compramos os HDs do storage.
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Itapina N10 - Insumos para a manutenção do parque
computacional e rede.

N11 - Ampliação da cobertura da rede de fibra

ótica e estruturação da rede de dados e voz dos

prédios administrativo e Pedagógico.

N12 – VOIP.

Alguns  processos  sofreram  entraves
burocráticos dentro do próprio campus,
outros  esbarraram na falta  de recursos
para andamento e empenho.

Linhares N1 - Adequação de Networking.

N2 - Vídeo Monitoramento.

N4 - Nobreak para CPD.

N6 - Adequação em Segurança da Informação
– Camada de TI.

N10 - Outsourcing de impressão.

N12 - Adequação de telefonia VoIP.

Abertura de processos para aquisição ou
contratação.

Nova Venécia N1 - Atualização de parque de servidores de

rede.

N9 - Aquisição de sistema de Firewall.

N11  -  Aquisição  de  licenças  Microsoft  para
Servidores de Rede.

N1 - Foi realizada abertura do processo
de compra de um servidor  Storage no
ano  de  2017,  porém  a  licitação  foi
concluida  em  2018,foi  gerado  um
empenho no valor de R$ 46.440,00. A
empresa  está  apresentando  problemas
na entrega do produto.

N9  -  Processo  em  andamento,  somos
participante da IRP do MPOG, valor de
R$150.000,00,  porém  ainda  não  foi
comprado.

N11-O processo não realizado em 2017,
está sendo executado em 2018.

Piúma N1 - Aquisição de computadores. N1 - Estamos em processo de aquisição
dos  computadores  com  verba
parlamentar.

São Mateus N1 - Atualização de parque computacional -

Servidores de rede.

N7 - Atualização de parque computacional -

Equipamentos de interconexão de rede local.

N8 - Aquisição de insumos de TI.

O  processo  de  formatação  de
computadores  perdeu  e¡ciência  se
tornando mais lento,  devido a falta de
HDs  e  sistema  de  clonagem  de  HDs
(Dock). 

Todos  os  servidores  (computadores)
estão fora de garantia com mais de 10
anos de uso e um já esta apresentando
defeitos.

Santa Teresa N2 - Aquisição de ativos de rede Wifi. Estão atrasadas por falta de orçamento.
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N3 - Expansão do Datacenter.

N4 - Reestruturação da rede do Campus.

N5 - Outsourcing de Impressão.

N7 - Aquisição de insumos e ferramentas para
o setor de TI.

Serra N2 - Projeto de Rede para o Bloco 9.

N5 - Projeto de Voip para o Campus Serra.

N6  -  Ampliação  da  Rede  dos  Blocos
1,2,3,4,5,6,7 e 8.

N7 - Outsourcing de Impressão. 

N8  -  Atualização  de  licenças  para  o
VMWARE.

N12 - Scanner para Assentamento Funcional.

N13  -  Contratação  de  Projeto  de
Videomonitoramento,  Alarme  e  Controle  de
Acesso.

Abertura  de  processos,  com
especificações  técnicas,  aguardando
dotação  orçamentária  para  emissão  de
nota de empenho.

Venda Nova do 
Imigrante

6 - Aquisição de Hardware e Software para as
áreas  do  administrativo,  ensino,  pesquisa  e
extensão – Parte I.

N7 - Aquisição de Hardware e Software para
as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e
extensão – Parte II.

N9 - Capacitação da Equipe de TI.

N11 - Telefonia VoIP.

N6 e N7: aquisição de 18 computadores
desktop  e  6  notebook  totalizando  R$
70.629,75.

N9  -  1  curso  de  Virtualização  de
Servidores  na  modalidade  de  despesas
pagas (PAC).

N11  -  Equipamentos  adquiridos  em
2014 ainda não instalados.

Viana Nenhuma. Não se aplica.

Vila Velha Nenhuma. Não se aplica.

Vitória N3 – Firewall.

N4 – VoIP.

N6 – Equipamentos diversos.

N7 - Manutenção da rede de fibra ótica.

N8 – Cabeamento estruturado – Prédio

Administrativo.

N3 - O processo de POC com diversos
fabricantes  foi  encerrado  e  um  perfil
especificado,  entretanto,  instituição
alega não ter dinheiro para aquisição.

N4  -   Aguardando  renovação  de
contrato de telefonia.

N6 - Não adquiridos.
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N7 - Processo de compra iniciado.

N8 - Processo de compra iniciado.

Cefor Nenhuma. Não se aplica.

Datacenter Nenhuma. Não se aplica.

Reitoria Nenhuma. Não se aplica.

Campus Em Execução e atrasada 2018 Indicadores

Alegre N10 - Compra de Câmeras IP e hardware para
videomonitoramento.

N10  -   Foi  planejado  60.000,00  reais
para  o  período  do  qual  foi  executado
1.996,84  reais,  ainda  bem  distante  da
estrutura planejada.

Aracruz N1 - Ampliação e readequação cabeamento

estruturado  de  rede  -  Adequação  de
Networking.

N11 - Licenciamento de Software – Microsoft

Desktops – Pacote Office.

N19 - Licenciamento de Software – Simulação

Mecânica – Sólidos e Fluidos.

N1  -  Arguardando  pregão  de
networking da Serra.

N11  -  Aguardando  definição  do
processo  do  Licenças  MS  do  campus
NV (demanda N10)

N19  -  Aguardando  definições  com  o
demandante.

Barra de São 
Francisco

N4 - Aquisição de Insumos de TI. Está  em  processo  de  empenho  (N4).
Número  do  Processo:
23543.001030/2017-58.

Cachoeiro de 
Itapemirim

N3 - Aquisição de impressoras

N4 - Aquisição de softwares Microsoft para a
CTI.

N9 - Treinamento VoIP.

N10 - Aquisição de desktops. 

N13 - Aquisição de projetores.

N15 - Aquisição de access points.

N16  -  Aquisição  de  equipamentos  de
networking.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento.

N3 - Aquisição de impressoras - Análise
sobre a forma de execução da aquisição
(compra  ou  outsourcing).  Participação
do  processo  feito  pelo  campus
Guarapari  e  depois  movido  para  o
campus Vitória.

N4 - Aquisição de softwares Microsoft
para a CTI - Atraso por duvidas quanto
a  o  levantamento  do  quantitativo  de
licenças e a forma de licenciamento.

N9  -  Treinamento  VoIP  -  Aberto
processo  para  contratação  de  empresa
via inexigibilidade, porém negado pelo
setor  de  Licitação e  Compras  por  não
ver  justificativas  suficientes  para  a
inexigibilidade.

N10  -  Aquisição  de  desktops  -
Aquisição em conjunto com a Ufes.
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N13 - Aquisição de projetores - Atraso
na abertura do processo pelo solicitante.

N15  -  Aquisição  de  access  points  -
Processo  para  adesão  a  ata  realizado,
porém fornecedor se recusou a fornecer
o equipamento. Análise para abertura de
IRP pelo campus Cachoeiro.

N16  -  Aquisição  de  equipamentos  de
networking - Participação em conjunto
com o campus Serra.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento  -  Processo  de
aquisição com valor elevado.

Cariacica N2 - Implantação de Videomonitoramento.

N3 - Aquisição e Instalação de Equipamentos
Multimídia.

N4 - Aquisição de computadores desktop.

N6  -  Aumentar  a  Capacidade  da  Rede
Wireless.

N9 - Upgrade de computadores desktop.

N10 - Adequação da infraestrutura de rede e
elétrica do campus.

N11 - Expandir a solução de Telefonia.

N2 – Equipamentos adquiridos,  porém
aguardando  termino  da  adequação
elétrica solicitada.

N3  –  Projetores  adquiridos,  porém
aguardando finalização da aquisição de
cabos, suportes e cadeados para iniciar
instalações.

N4  –  Processo  de  aquisição  aberto,
porém  no  aguardo  de  recursos
financeiros.

N6  -  Processo  de  aquisição  aberto,
porém  no  aguardo  de  recursos
financeiros.

N9 – Aquisição feita  de forma parcial
devido a falta de recursos financeiros.

N10  –  Contratação  feita  de  forma
parcial  devido  a  falta  de  recursos
financeiros.

N11  –  Processo  de  aquisição  aberto,
porém  no  aguardo  de  recursos
financeiros.

Centro-Serrano Nenhuma. Não se aplica.

Colatina N1 - Aquisição de link de 20 Mbps FULL para
acesso à internet.

N3 - Aquisição de computadores desktops para
laboratórios.

N5 - Aquisição de Ativos de Rede.

N8  -  Aquisição  de  solução  automatizada  de
backup  de  informações  digitais  –
Assentamento digital.

N1  -  Aquisição  de  link  de  20  Mbps
FULL para acesso à internet.

N3  -  Aquisição  de  computadores
desktops para laboratórios.

N5 - Aquisição de Ativos de Rede.

N8 - Aquisição de solução automatizada
de backup de informações digitais –

Assentamento digital.
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N9 - Aquisição de equipamentos – Telefonia
digital VOIP.

N12  -  Aquisição  de  atualizações  para
softwares Microsoft.

N13 - Aquisição de insumos de TI.

N14 - Aquisição de impressoras – Outsorcing
de impressão.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento.

N9  -  Aquisição  de  equipamentos  –
Telefonia digital VOIP.

N12  -  Aquisição  de  atualizações  para
softwares Microsoft.

N13 - Aquisição de insumos de TI.

N14  -  Aquisição  de  impressoras  –
Outsorcing de impressão.

N17  -  Aquisição  de  sistema  de
videomonitoramento.

Guarapari N1 - Projetores nas Salas de Aula/Laboratórios
do Bloco B.

N2 - Manutenção de Nobreak.

N3 - Confecção de identidade estudantil (N11-
PDTI2011/13)(N03-PDTI2015/16).

N4  -  Ampliação  da  rede  estruturada  e
wireless(N14-PDTI2011/13)  (N4-PDTI2015-
16).

N5  -  Sistema  deVídeomonitoramento  (N17-
PDTI2011/13) (N5-PDTI2015/16).

N6 - Outsourcing de Impressão.

N8 - Aquisição de softwares para a CTI.

N10  -  Upgrade  de  disco  no  storage
(N12pPDTI2015/16).

N12 - Aquisição de computadores.

N13 - Aquisição de Equipamentos e Softwares
para Solução de Controle de Acesso.

Falta de verbas.

Ibatiba N5 - Ampliação da rede de rede.

N6  -  Ampliação  do  sistema  de
videomonitoramento.

N7 - Manutenção das impressoras.

N8 - Terceirização do serviço de Impressão.

N9 - Adequação do Datacenter.

N5  e  N6  -  Foram  comprados  em
totalidade  mas  ainda  não  foram
entregues  no  campus,  valor  total  das
compras  é  de  aproximadamente
R$30.000; 

N7  -  Está  na  fase  de  coleta  de
orçamento; 

N8  -   Estamos  de  carona  com  o
processo do Campus Cariacica; 

N9 - Foi atendido quase por completo
por doações, recebemos as memórias de
reitoria, o servidor da Serra, mas ainda
não compramos os HDs do storage.

Itapina N10 - Insumos para a manutenção do parque
computacional e rede.

Alguns  processos  sofreram  entraves
burocráticos dentro do próprio campus,
outros  esbarraram na falta  de recursos
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N11 - Ampliação da cobertura da rede de fibra

ótica e estruturação da rede de dados e voz dos

prédios administrativo e Pedagógico.

N12 – VOIP.

para andamento e empenho.

Linhares N1 - Adequação de Networking.

N2 - Vídeo Monitoramento.

N4 - Nobreak para CPD.

N6 - Adequação em Segurança da Informação
– Camada de TI.

N7 - Aquisição de computadores com perfil de
atividades administrativas.

N10 - Outsourcing de impressão.

N12 - Adequação de telefonia VoIP.

Abertura de processos para aquisição ou
contratação e  execução em andamento
com  atraso  no  prazo  esperado  para
conclusão.

Nova Venécia N1 - Atualização de parque de servidores de

rede.

N9 - Aquisição de sistema de Firewall.

N11  -  Aquisição  de  licenças  Microsoft  para
Servidores de Rede.

N1 - Foi realizada abertura do processo
de compra de um servidor  Storage no
ano  de  2017,  porém  a  licitação  foi
concluida  em  2018,foi  gerado  um
empenho no valor de R$ 46.440,00. A
empresa  está  apresentando  problemas
na entrega do produto.

N9  -  Processo  em  andamento,  somos
participante da IRP do MPOG, valor de
R$150.000,00,  porém  ainda  não  foi
comprado.

N11-O processo não realizado em 2017,
está sendo executado em 2018.

Piúma N1 - Aquisição de computadores. N1 - Estamos em processo de aquisição
dos  computadores  com  verba
parlamentar.

São Mateus N1 - Atualização de parque computacional -

Servidores de rede.

N7 - Atualização de parque computacional -

Equipamentos de interconexão de rede local.

N8 - Aquisição de insumos de TI.

O  processo  de  formatação  de
computadores  perdeu  e¡ciência  se
tornando mais lento,  devido a falta de
HDs  e  sistema  de  clonagem  de  HDs
(Dock). 

Todos  os  servidores  (computadores)
estão fora de garantia com mais de 10
anos de uso e um já esta apresentando
defeitos.

Santa Teresa N2 - Aquisição de ativos de rede Wifi. Estão atrasadas por falta de orçamento.
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N3 - Expansão do Datacenter.

N4 - Reestruturação da rede do Campus.

N5 - Outsourcing de Impressão.

N7 - Aquisição de insumos e ferramentas para
o setor de TI.

Serra N2 - Projeto de Rede para o Bloco 9.

N5 - Projeto de Voip para o Campus Serra.

N6  -  Ampliação  da  Rede  dos  Blocos
1,2,3,4,5,6,7 e 8.

N7 - Outsourcing de Impressão. 

N8  -  Atualização  de  licenças  para  o
VMWARE.

N12 - Scanner para Assentamento Funcional.

N13  -  Contratação  de  Projeto  de
Videomonitoramento,  Alarme  e  Controle  de
Acesso.

Abertura  de  processos,  com
especificações  técnicas,  aguardando
dotação  orçamentária  para  emissão  de
nota de empenho.

Venda Nova do 
Imigrante

N4 - Aquisição de Softwares para as áreas

do administrativo, ensino,pesquisa e extensão.

N6 - Aquisição de Hardware e Software para
as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e
extensão – Parte I.

N7 - Aquisição de Hardware e Software para

as áreas do administrativo, ensino,

pesquisa e extensão – Parte II.

N10 - Ampliação do Cabeamento Estruturado.

N4  -  Licença  Corel  Draw R$  421,20,
demais processos ainda não abertos;

N6 - Aquisição através de doação pela
Reitoria de 20 computadores desktop no
valor de R$ 84.000,00;

N7  -  Processo  de  Networking  do
campus serra em andamento;

N10 - Aquisição de Switches no valor
de R$ 2.760,00 e demais equipamentos
estão  contemplados  no  processo  de
Networking  do  campus  serra  em
andamento.

Viana Nenhuma. Não se aplica.

Vila Velha Nenhuma. Não se aplica.

Vitória N3 – Firewall.

N4 – VoIP.

N6 – Equipamentos diversos.

N7 - Manutenção da rede de fibra ótica.

N8 – Cabeamento estruturado – Prédio

Administrativo.

N3 - O processo de POC com diversos
fabricantes  foi  encerrado  e  um  per¡l
especificado,  entretanto,  instituição
alega não ter dinheiro para aquisição.

N4 - Aguardando renovação de contrato
de telefonia.

N6 - Não adquiridos.

N7 - Processo de compra iniciado.
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N8 - Processo de compra iniciado.

Cefor N13 - Equipamentos de TI do Laboratório de
Tecnologias Educacionais.

Conseguido  apenas  20  desktops
recentemente, atendendo parcialmente a
demanda.

Datacenter N1 - Renovação da solução de antivírus.

N2 -  Atualização e Expansão da Solução de
Storage.

N3 - Adequação do licenciamento Microsoft.

N4 - Atualização de Software de Backup.

N5 - Aquisição de Componentes de Rede.

N6 - Atualização e ampliação dos servidores
de processamento.

N7 - Aquisição de Firewall.

N8 - Adequação na infraestrutura de energia

elétrica do Datacenter.

N1 - Processo foi aberto 
(23147.002672/2018-28) e registrado 
no IRP 07/2018 do MP.

N2 - Processo aberto 
(23147.002760/2018-20) // aguardando 
empenho.

N3 - Processo foi aberto 
(23147.002761-2018-74) e está na fase 
de estruturação e instrução do processo.

N4 - Processo foi aberto 
(23147.002704-2018-95) // e está na 
fase de estruturação e instrução do 
processo. Está sendo feito um 
levantamento do ambiente atual para

dimensionamento da solução.

N5 - Processo foi aberto 
(23147.002739-2018-24) // aguardando 
empenho.

N6 - Processos abertos 
(23147.002760/2018-20 
//(23147.000733-2018-12) // está 
aguardando empenho o processo 
(23147.002760/2018-20) e o processo 
23147.000733-2018-12 foi concluído.

N8 - Processo foi aberto 
(23147.000310-2018-01) // após 
encaminhamentos foi arquivado // a 
Proad/DAO assumiu a execução por 
meio de processo próprio.

Reitoria N3 - Aquisição de Projetores Multimídia.

N7 - Contratação de Serviço de Outsourcing
de Impressão.

N3 - O processo 23147.003268/2018-71
foi  encaminhado  para  a  CLC  e
demonstrou  através  dos  estudos  ser
mais viável  aderir  à IRP de Guarapari
10/2018. O prazo para ser lançado via
sistema  foi  extrapolado,  sendo
necessário  lançar  manualmente  pelo
órgão gerenciador.

N7 - O processo 23147.000398/2018-5
foi aberto e empenhado com atraso por
vários  motivos,  dentre  eles  falta  de
orçamento  e  principalmente
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complicações  (inclusive  jurídicas)  nos
trâmites.  As  impressoras  chegaram  e
estão em fase de implantação.

Ações Não Iniciadas

As  informações  coletadas  junto  aos  campi  foram  lançadas  resultando  no  seguinte
cenário:

Campus Não iniciadas 2017 Indicadores

Alegre N1 - Aquisição de Nobreacks.

N2 - Aquisição de Switches.

N7 - Aquisição de computadores.

N8 - Aquisição de licenças.

N9 - Capacitação de servidores.

11 - Aquisição de Projetores Multimidia.

N12  -  Aquisição  de  material  para  apoio
didático.

Ainda  não  tivemos  como  custear  o
investimento.  O  processo  se  estenderá
aos anos de 2017/2018/2019.

Aracruz N1  -  Ampliação  e  readequação  cabeamento
estruturado  de  rede  -  Adequação  de
Networking.

N3  -  Adequação  na  infraestrutura  de
processamento e armazenamento de dados.

N4 - Adequação em Segurança da Informação
– Camada de TI.

N5 - Licenciamento de Software – Microsoft
Servidores.

N6 - Aprimoramento e Ampliação do sistema
de telefonia Voip.

N9 - Multimídia - Aquisição de equipamento
com  tecnologia  de  projeção  de  imagens  e
afins.

N10  -  Aquisição  Solução  Vídeo
Monitoramento.

N11 - Licenciamento de Software – Microsoft
Desktops – Pacote Office.

N12 - Aquisição de insumos para impressão.

N13 - Capacitação de servidores da CTI.

Estão previstas para os próximos anos.
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N16 - Aquisição de solução automatizada de

backup de informações digitais.

N17 - Aquisição de dispositivos portáteis.

N18 - Aquisição de link de contingência para
acesso à Internet.

N19 - Licenciamento de Software – Simulação

Mecânica – Sólidos e Fluidos.

N20 - Soluções e equipamentos digitais para
setor de comunicação.

N21 - Aquisição de solução de digitalização de
processos.

Barra de São 
Francisco

N1 - Aquisição de UPS (Nobreak Senoidal on-
line dupla conversão).

N3  -  Aquisição  de  Impressoras
Multifuncionais.

N5 - Aquisição de Pontos de Acesso para Rede
Wifi.

N6 - Aquisição de Computadores.

N7 - Aquisição de Licenças.

N8 - Aquisição de Serviços de Networking.

N9 - Sistema Antifurtos para Biblioteca.

N10 - Sistema de Videomonitoramento.

N11 - Outsourcing de Impressão.

N12 - Aquisição de Servidores de Rede.

N13 - Aquisição de Storage.

N14 - Monitores para Computador.

N17 - Aquisição de Solução de Firewall.

N18  -  Aquisição  de  Sistema  de  Som  e
Imagem.

N19 - Controle de acesso.

Previamente consultou-se verbalmente a
Diretoria  Administrativa  para  todas  as
necessidades  não  iniciadas  e  foi
indicado financeiro não suficiente

Cachoeiro de 
Itapemirim

N7 - Aquisição de suíte Adobe.

N8 - Aquisição de antivírus corporativo.

N14 - Aquisição de softwares para os cursos
de Mineração/Engenharia de Minas.

N18  -  Aquisição  de  kit  computador  portátil
(Raspberry).

N7  -  Processo  com  baixo  impacto,
prioridade para outras aquisições.

N8  -  Aguardando  aquisição  conjunta
entre Reitoria e campi.

N14 - Requisitante não deu abertura ao
processo de aquisição.

N18 - Requisitante não deu abertura ao

processo de aquisição.

Relatório de Acompanhamento  página 32/50



Cariacica N1 - Disponibilizar novo link de dados para

redundância.

N5 - Aquisição de equipamentos de rede.

N7  -  Aumentar  a  Capacidade  de
Processamento do Data Center.

N8 - Aquisição de notebooks.

N12  -  Manutenção  de  impressoras  e
multifuncionais.

N13  -  Aquisição  de  licenças  do  Microsoft
Office.

N14  -  Aquisição  de  licenças  do  Windows
Server.

N15  -  Aquisição  e  Manutenção  de
Equipamentos de Proteção Elétrica.

N16  -  Automatização  do  atendimento  na
biblioteca.

N18 - Aquisição de Solução de Firewall.

N19 - Aquisição de solução para controle de

acesso ao campus.

N20  -  Aquisição  de  equipamentos  de
impressão e leitura de dados para Biblioteca.

N21 - Montagem de computadores.

N22  -  Aquisição  de  servidor  de
processamento.

N1 – Não iniciada por falta de recursos
financeiros e devido a possibilidade de
instalação  de  link  de  redundância  por
parte da Prodest.

N5 – Devido a limitações de força de
trabalho,  o  início  dos  trabalhos  ainda
não foi iniciada.

N7  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N8  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N12  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros  e  a  implantação  do
outsourcing, outras necessidades foram
priorizadas.

N13  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N14  –  Pretendemos  participar  do
processo sendo elaborado pelo campus
Nova Venécia, com previsão para o fim
do ano.

N15  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N16  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N18  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N19  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N20  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N21  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N22  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

Centro-Serrano N1  -  Instalação  do  Cabeamento
Estruturado/VideoMonitoramento CFTV.

N2 - Aquisição de Microcomputadores.

N1 ainda não foi executada por falta de
recurso.  No  momento  necessitaria  ser
feito  uma  revisão  pelo  fato  de  ter
ocorrido alterações em algumas salas. A
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N3 - Aquisição de Servidor de Processamento.

N5 - Aquisição de Access Point Profissional.

N6 - Aquisição de Storage.

N7 - Aquisição de Firewall.

N8 - Aquisição de Switchs.

N11 - Capacitação da Equipe de TI.

N14 - Aquisição de Equipamentos de Proteção

Elétrica.

N16 - Aquisição de Telefones VOIP sem fio.

N17  -  Aquisição  de  Licenças  do  Windows
Server.

necessidade.

N2 não foi executada por entendermos
que  as  demandas  nesse  item  estão
previstas para o ano que vem.

N3, estamos procurando atas para tentar
adesão esse ano dependendo do repasse
de verbas para o Instituto. 

N5 ainda não foi iniciada, pois estamos
aguardando o andamento do projeto de
networking  do  Campus  Serra,  o  qual
contempla,  também,  a  referida
necessidade.

N6  está  na  mesma  situação  da
necessidade N3. 

N7, foi optado por manter o atual  por
ser  um  recurso  gratuito  e  que  vem
atendendo as necessidades do momento.

N8 se enquadra na mesma situação da
necessidade N5. 

N11  não  foi  feito  nenhum  tipo  de
solicitação  para  a  Administração  em
virtude  das  dificuldades  financeiras  e
por entender que poderiam existir outras
demandas que a administração poderia
ter como prioridades. 

N14  optamos  por  postergar  para  o
momento  de  aquisição  dos
equipamentos  para  montagem  do
datacenter. 

N16  não  foi  posto  em  prática  pois
estamos utilizando softfone em virtude
da não execução da necessidade N1. 

N17  será  iniciada  juntamente  da
aquisição dos servidores.

Colatina N2 - Projeto de Rede Estruturada.

N6 - Capacitação de servidores.

N11  -  Aquisição  de  Computadores  de  Alta
Performance (Servidores).

N15 - Aquisição de storage.

N16 - Treinamento VoIP.

N18  -  Aquisição  de  kit  computador  portátil
(Raspberry).

N19  -  Capacitação  e  treinamento  para

Os itens listados abaixo, não tiverem os
processos  iniciados,  também  por  falta
de recurso

N2 - Projeto de Rede Estruturada

N6 - Capacitação de servidores

N11  -  Aquisição  de  Computadores  de
Alta Performance (Servidores)

N15 - Aquisição de storage

N16 - Treinamento VoIP
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eficiência enérgica e projetos fotovoltáicos.

N20 - Serviços de lançamento de fibra optica.

N21 - Atualização da infraestrutura – sala do

Datacenter do Campus Colatina.

N18  -  Aquisição  de  kit  computador
portátil (Raspberry)

N19 -  Capacitação  e  treinamento para
e¡ciência  enérgica  e  projetos
fotovoltáicos

N20 - Serviços de lançamento de ¡bra
optica

N21  -  Atualização  da  infraestrutura  –
sala do Datacenter do Campus Colatina

Guarapari N1 - Projetores nas Salas de Aula/Laboratórios
do Bloco B.

N2 - Manutenção de Nobreak.

N3 - Confecção de identidade estudantil (N11-

PDTI2011/13)(N03- PDTI2015/16).

N5 -  Sistema de Vídeomonitoramento (N17-
PDTI2011/13) (N5-PDTI2015/16).

N6 - Outsourcing de Impressão.

N7  -  Controle  de  Segurança  dos  Livros  da
Biblioteca. (RFID) (N9-PDTI2015/16).

N8 - Aquisição de softwares para a CTI.

N9 - Upgrade Firewall (Sonicwall).

N10  -  Upgrade  de  disco  no  storage
(N12pPDTI2015/16).

N11 - Aquisição de link de contingência para
acesso à Internet.

N12 - Aquisição de computadores.

N13 - Aquisição de Equipamentos e Softwares
para Solução de Controle de Acesso.

N14 - Aquisição de Software.

Falta de verba orçamentária.

Ibatiba N2 - Capacitação da Equipe.

N3 - Aquisição de Computadores.

N4  -  Aquisição  de  equipamentos  de
videoconferência.

Todos  as  necessidades  não  foram
atendidas  devido  aos  problemas
financeiros, não houve orçamento para
a execução e portanto nem os processos
foram abertos.

Itapina N2  -  Aquisição  de  Hardware  para  o
Datacenter.

N3 - Aquisição de Hardware e Software para
as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e
extensão.

N4 - Aquisição de Software para Datacenter.

Principalmente  devido  a  falta  de
previsão  orçamentária  relacionada  a
investimento  na  área  de  tecnologia  da
informação. O campus fica sempre "no
escuro" pois nunca sabe se o orçamento
vai ser enviado para o campus ou não.
Muitas  vezes,  executamos  todo  o
processo  e  com  ata  vigente  não
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N6  -  Equipamentos  para  ampliação  e
manutenção da rede de dados, voz, imagem e
rede sem fio.

N7 – MULTIMIDIA.

N8 - Firewall Utm.

N9  -  Equipamentos  para  estabilização  e
resguarda de funcionamento mesmo com falta
de energia elétrica.

N13 - Ampliação do quadro de Servidores no
setor de TI.

N15 - Controle de Acesso.

N16 - Contratação de Link de Internet para

redundância.

podemos  emprenhar  pois  o  que  foi
acordado  "verbalmente"  pela  pró
reitoria  de  Administração  não  foi
executado.

Linhares N3 - Solução de backup de dados em fita LTO.

N5 - Storage de rede.

N7 - Aquisição de computadores com perfil de
atividades administrativas.

N8 - Aquisição de notebooks.

N9 - Computadores de alto desempenho para
lab. de informática.

N11  -  Solução  para  controle  de  acesso  ao
campus.

N13 - Licença de software para virtualização
de servidores (VMWare).

N14 - Licenças de MS Windows Server.

N15  -  Licenças  de  CALLs  do  Windows
Server.

N16 - Licenciamento de Softwares para lab. de

informática curso de Engenharia.

N18 – Multimídia.

Falta de orçamento e/ou necessidade de
adequação de infra estrutura física.

Nova Venécia N2 - Aquisições de Estações de Trabalho.

N4 - Link Redundante de Internet.

Não houve investimento .

Piúma N3 - Capacitação de servidores.

N4 - Solução de videomonitoramento.

N5 - Datacenter e infraestrutura de rede.

N7 - Adequação em Segurança da Informação

N3,N4  e  N5  -  Estão  em  fase  de
levantamento; 

N7 - Referente a parcela na aquisição de
soluções de segurança,  a ser  adquirida
via reitoria;

Relatório de Acompanhamento  página 36/50



– Camada de TI.

São Mateus N3 - Atualização de parque computacional -

Estações de Trabalho.

N4 - Atualização de parque computacional –
Licenças de Software.

N5 - Digital Signage.

N6  -  Aquisição  de  novo  equipamento  de
segurança da rede (Firewall).

N9 - Solução de video monitoramento.

Muitos  computadores  já  passaram  do
tempo de uso,  se tornando lentos para
atividades simples do dia a dia.

Existe  uma  grandes  insegurança  em
todo o Campus devido falta de câmeras
de vídeo monitoramento.

Santa Teresa N1 - Aquisição de computadores.

N6 - Capacitação de Servidores.

N8  -  Projeto  de  Voip  para  o  Campus  Santa
Teresa.

N9 - Firewall Utm.

Estão atrasadas por falta de orçamento.

Serra N1 - Aquisição de Storage.

N4 - Reforma do Datacenter.

N9 - Aquisição da Licenças Windows Server.

N10  -  Aquisição  Solução  de  Segurança  de
UTM Firewall.

N11 – Equipamentos Multimidia.

N14 - Capacitação de servidores.

N15 - Aquisição de solução de Backup.

N16 - Aquisição de Equipamentos de Proteção
Elétrica.

Falta  de  expectativa  de  envio  de
dotação orçamentária.

Venda Nova do 
Imigrante

N1  -  Ampliação  do  quadro  de  Servidores
Públicos Federais de TI.

N4 - Aquisição de Softwares para as áreas do
administrativo, ensino, pesquisa e extensão.

N8 - Serviço de Impressão.

N1 fora da alçada da CTI;

N4 demanda prevista para 2018;

N8 atraso na contratação.

Viana N1  -  Contratação  de  link  de  dados  para
redundância no acesso a internet.

Não  se  iniciou  o  projeto  básico  das
demandas,  sobretudo,  pela  falta  de
orçamento.
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N2 - Implantação de Videomonitoramento.

N3 - Aquisição de Equipamentos Multimidia.

N4 - Aquisição de servidor de Processamento
para o DataCenter.

N5 - Aquisição de notebooks.

N6 - Expandir a solução de Telefonia.

N7  -  Aquisição  de  licenças  do  Microsoft
Office.

N8  -  Aquisição  de  licenças  do  Windows
Server.

N9 - Aquisição de computadores desktop.

N10  -  Adequação  da  informatização  da
biblioteca.

N11 - Aquisição de solução para controle de
acesso ao campus.

N12 - Adequação da infraestrutura de rede e
elétrica do campus.

N13 - Aquisição de equipamentos de rede.

N14  -  Manutenção  de  impressoras  e
multifuncionais.

N15  -  Aquisição  e  Manutenção  de
Equipamentos de Proteção Elétrica.

N17 - Aquisição de Solução de Firewall.

Vila Velha Nenhuma. Não se aplica.

Vitória N5 – Computadores administrativos.

N9 - Licenciamentos de softwares.

N10 - Ativos de rede.

N11  -  Materiais  para  reforma  de  rede  de
dados.

N12 - Capacitação de servidores.

N13 - Solução de backup.

N14 - Computadores para laboratórios.

N15 - Nova rede de fibra ótica.

N16 - Materiais de infraestrutura.

N17 - Site de infraestrutura remoto.

N18 - Monitoramento dos ativos de TI.

N20  -  Licenciamento  de  softwares
educacionais.

N5=  Sem  previsão  de  aquisição  por
falta de dinheiro;

N9 = Idem item N5;

N10 = Idem item N5;

N11 = Idem item N5;

N12 = DTI ¡cou de elaborar plano de
capacitação e o campus aguarda;

N13 = Idem item N5;

N14 = Idem item N5;

N15 = Idem item N5;

N16 = Idem item N5;

N17 = Idem item N5;

N18 = Idem item N5;

N20 = Idem item N5;
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Cefor N1 - Solução de backup. Falta  de  verba  para  execução  da
demanda.

Datacenter N1 - Renovação da solução de antivírus.

N2 -  Atualização e Expansão da Solução de
Storage.

N3 - Adequação do licenciamento Microsoft.

N4 - Atualização de Software de Backup.

N5 - Aquisição de Componentes de Rede.

N6 - Atualização e ampliação dos servidores
de processamento.

N7 - Aquisição de Firewall.

N8 -  Adequação na infraestrutura  de energia
elétrica do Datacenter.

Não  foram  abertos  processos  para  as
necessidades programadas para o ano de
2017,  por  isso  o  status  de  "não
iniciada".

Reitoria N2 - Aquisição de Monitores.

N8 - Aquisição de Tonners para as impressoras
próprias.

N12 - Aquisição de Telefone IP.

N13 - Aquisição de Painel de Sinalização / TV.

N14  -  Aquisição  de  Sistema  de  Vídeo
Monitoramento (CFTV).

N2:  Dado  a  outras  demandas  de
aquisição, não há previsão para início.

N8: Desde que recebeu a orientação da
DTI,  na  gestão  anterior,  de  que  não
deveriam  mais  ser  adquiridos  tonners
para as impressoras da Reitoria que não
fossem as  SHARP de  grande  porte,  o
almoxarifado não solicitou a aquisição
de mais tonners. Isso desde de 2015.

N12: Estava aguardando uma demanda
de cunho institucional.

N13: Estava aguardando uma demanda
de cunho institucional.

N14: Dado a outras demandas do setor,
não há previsão para início.

Campus Não iniciadas 2018 Indicadores

Alegre N1 - Aquisição de Nobreacks.

N2 - Aquisição de Switches.

N7 - Aquisição de computadores.

N8 - Aquisição de licenças.

N9 - Capacitação de servidores.

11 - Aquisição de Projetores Multimidia.

N12  -  Aquisição  de  material  para  apoio

Ainda  não  tivemos  como  custear  o
investimento.  O  processo  se  estenderá
aos anos de 2017/2018/2019.

Relatório de Acompanhamento  página 39/50



didático.

Aracruz N1  -  Ampliação  e  readequação  cabeamento
estruturado  de  rede  -  Adequação  de
Networking.

N3  -  Adequação  na  infraestrutura  de
processamento e armazenamento de dados.

N4 - Adequação em Segurança da Informação
– Camada de TI.

N5 - Licenciamento de Software – Microsoft
Servidores.

N6 - Aprimoramento e Ampliação do sistema
de telefonia Voip.

N9 - Multimídia - Aquisição de equipamento
com  tecnologia  de  projeção  de  imagens  e
afins.

N14 - Aquisição de disco de armazenamento
para servidor de rede.

N15 - Ampliação e readequação da rede sem

fio do campus (Wireless).

N16 - Aquisição de solução automatizada de

backup de informações digitais.

N17 - Aquisição de dispositivos portáteis.

N18 - Aquisição de link de contingência para
acesso à Internet.

N19 - Licenciamento de Software – Simulação

Mecânica – Sólidos e Fluidos.

N20 - Soluções e equipamentos digitais para
setor de comunicação.

N21 - Aquisição de solução de digitalização de
processos.

N4 - Não iniciado devido testes internos
de  soluções  Freeware,  porem  sem
descartar uma

futura aquisição.

N5 - 2019

N6 - 2019

N9 - 2019

N17 - 2019

N20 - 2019

N21  -  As  impressoras  do  processo  de
outsourcing  estão  sendo  usadas  para
este fim.

Barra de São 
Francisco

N1 - Aquisição de UPS (Nobreak Senoidal on-
line dupla conversão).

N2 - Aquisição de Comutadores.

N3  -  Aquisição  de  Impressoras
Multifuncionais.

N5 - Aquisição de Pontos de Acesso para Rede
Wifi.

N6 - Aquisição de Computadores.

Previamente consultou-se verbalmente a
Diretoria  Administrativa  para  todas  as
necessidades  não  iniciadas  e  foi
indicado financeiro não suficiente
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N7 - Aquisição de Licenças.

N8 - Aquisição de Serviços de Networking.

N9 - Sistema Antifurtos para Biblioteca.

N10 - Sistema de Videomonitoramento.

N11 - Outsourcing de Impressão.

N12 - Aquisição de Servidores de Rede.

N13 - Aquisição de Storage.

N14 - Monitores para Computador.

N16 - Aquisição de Projetores.

N17 - Aquisição de Solução de Firewall.

N18  -  Aquisição  de  Sistema  de  Som  e
Imagem.

N19 - Controle de acesso.

Cachoeiro de 
Itapemirim

N7 - Aquisição de suíte Adobe.

N8 - Aquisição de antivírus corporativo.

N14 - Aquisição de softwares para os cursos
de Mineração/Engenharia de Minas.

N18  -  Aquisição  de  kit  computador  portátil
(Raspberry).

N7  -  Processo  com  baixo  impacto,
prioridade para outras aquisições.

N8  -  Aguardando  aquisição  conjunta
entre Reitoria e campi.

N14 - Requisitante não deu abertura ao
processo de aquisição.

N18 - Requisitante não deu abertura ao

processo de aquisição.

Cariacica N1 - Disponibilizar novo link de dados para

redundância.

N5 - Aquisição de equipamentos de rede.

N7  -  Aumentar  a  Capacidade  de
Processamento do Data Center.

N8 - Aquisição de notebooks.

N12  -  Manutenção  de  impressoras  e
multifuncionais.

N13  -  Aquisição  de  licenças  do  Microsoft
Office.

N14  -  Aquisição  de  licenças  do  Windows
Server.

N15  -  Aquisição  e  Manutenção  de
Equipamentos de Proteção Elétrica.

N16  -  Automatização  do  atendimento  na
biblioteca.

N18 - Aquisição de Solução de Firewall.

N1 – Não iniciada por falta de recursos
financeiros e devido a possibilidade de
instalação  de  link  de  redundância  por
parte da Prodest.

N5 – Devido a limitações de força de
trabalho,  o  início  dos  trabalhos  ainda
não foi iniciada.

N7  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N8  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N12  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros  e  a  implantação  do
outsourcing, outras necessidades foram
priorizadas.

N13  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.
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N19 - Aquisição de solução para controle de

acesso ao campus.

N20  -  Aquisição  de  equipamentos  de
impressão e leitura de dados para Biblioteca.

N21 - Montagem de computadores.

N22  -  Aquisição  de  servidor  de
processamento.

N14  –  Pretendemos  participar  do
processo sendo elaborado pelo campus
Nova Venécia, com previsão para o fim
do ano.

N15  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N16  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N18  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N19  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N20  –  Os  setores  requisitantes  não
iniciaram o processo de aquisição.

N21  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

N22  –  Devido  a  falta  de  recursos
financeiros,  outras  necessidades  foram
priorizadas.

Centro-Serrano N1  -  Instalação  do  Cabeamento
Estruturado/VideoMonitoramento CFTV.

N2 - Aquisição de Microcomputadores.

N3 - Aquisição de Servidor de Processamento.

N5 - Aquisição de Access Point Profissional.

N6 - Aquisição de Storage.

N7 - Aquisição de Firewall.

N8 - Aquisição de Switchs.

N11 - Capacitação da Equipe de TI.

N14 - Aquisição de Equipamentos de Proteção

Elétrica.

N16 - Aquisição de Telefones VOIP sem fio.

N17  -  Aquisição  de  Licenças  do  Windows
Server.

N1 ainda não foi executada por falta de
recurso.  No  momento  necessitaria  ser
feito  uma  revisão  pelo  fato  de  ter
ocorrido alterações em algumas salas. A
necessidade.

N2 não foi executada por entendermos
que  as  demandas  nesse  item  estão
previstas para o ano que vem.

N3, estamos procurando atas para tentar
adesão esse ano dependendo do repasse
de verbas para o Instituto. 

N5 ainda não foi iniciada, pois estamos
aguardando o andamento do projeto de
networking  do  Campus  Serra,  o  qual
contempla,  também,  a  referida
necessidade.

N6  está  na  mesma  situação  da
necessidade N3. 

N7, foi optado por manter o atual  por
ser  um  recurso  gratuito  e  que  vem
atendendo as necessidades do momento.

N8 se enquadra na mesma situação da
necessidade N5. 
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N11  não  foi  feito  nenhum  tipo  de
solicitação  para  a  Administração  em
virtude  das  dificuldades  financeiras  e
por entender que poderiam existir outras
demandas que a administração poderia
ter como prioridades. 

N14  optamos  por  postergar  para  o
momento  de  aquisição  dos
equipamentos  para  montagem  do
datacenter. 

N16  não  foi  posto  em  prática  pois
estamos utilizando softfone em virtude
da não execução da necessidade N1. 

N17  será  iniciada  juntamente  da
aquisição dos servidores.

Colatina N2 - Projeto de Rede Estruturada.

N6 - Capacitação de servidores.

N11  -  Aquisição  de  Computadores  de  Alta
Performance (Servidores).

N15 - Aquisição de storage.

N16 - Treinamento VoIP.

N18  -  Aquisição  de  kit  computador  portátil
(Raspberry).

N19  -  Capacitação  e  treinamento  para
eficiência enérgica e projetos fotovoltáicos.

N20 - Serviços de lançamento de fibra optica.

N21 - Atualização da infraestrutura – sala do

Datacenter do Campus Colatina.

Os itens listados abaixo, não tiverem os
processos  iniciados,  também  por  falta
de recurso

N2 - Projeto de Rede Estruturada

N6 - Capacitação de servidores

N11  -  Aquisição  de  Computadores  de
Alta Performance (Servidores)

N15 - Aquisição de storage

N16 - Treinamento VoIP

N18  -  Aquisição  de  kit  computador
portátil (Raspberry)

N19 -  Capacitação  e  treinamento para
e¡ciência  enérgica  e  projetos
fotovoltáicos

N20 - Serviços de lançamento de ¡bra
optica

N21  -  Atualização  da  infraestrutura  –
sala do Datacenter do Campus Colatina

Guarapari N7  -  Controle  de  Segurança  dos  Livros  da
Biblioteca. (RFID) (N9-PDTI2015/16).

N9 - Upgrade Firewall (Sonicwall).

N11 - Aquisição de link de contingência para
acesso à Internet.

N14 - Aquisição de Software.

Serão replanejadas

Ibatiba N2 - Capacitação da Equipe.

N3 - Aquisição de Computadores.

Todos  as  necessidades  não  foram
atendidas  devido  aos  problemas
financeiros, não houve orçamento para
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N4  -  Aquisição  de  equipamentos  de
videoconferência.

a execução e portanto nem os processos
foram abertos.

Itapina N2  -  Aquisição  de  Hardware  para  o
Datacenter.

N3 - Aquisição de Hardware e Software para
as áreas do administrativo, ensino, pesquisa e
extensão.

N4 - Aquisição de Software para Datacenter.

N6  -  Equipamentos  para  ampliação  e
manutenção da rede de dados, voz, imagem e
rede sem fio.

N7 – MULTIMIDIA.

N8 - Firewall Utm.

N9  -  Equipamentos  para  estabilização  e
resguarda de funcionamento mesmo com falta
de energia elétrica.

N13 - Ampliação do quadro de Servidores no
setor de TI.

N15 - Controle de Acesso.

N16 - Contratação de Link de Internet para

redundância.

Principalmente  devido  a  falta  de
previsão  orçamentária  relacionada  a
investimento  na  área  de  tecnologia  da
informação. O campus fica sempre "no
escuro" pois nunca sabe se o orçamento
vai ser enviado para o campus ou não.
Muitas  vezes,  executamos  todo  o
processo  e  com  ata  vigente  não
podemos  emprenhar  pois  o  que  foi
acordado  "verbalmente"  pela  pró
reitoria  de  Administração  não  foi
executado.

Linhares N3 - Solução de backup de dados em fita LTO.

N5 - Storage de rede.

N8 - Aquisição de notebooks.

N9 - Computadores de alto desempenho para
lab. de informática.

N11  -  Solução  para  controle  de  acesso  ao
campus.

N13 - Licença de software para virtualização
de servidores (VMWare).

N14 - Licenças de MS Windows Server.

N15  -  Licenças  de  CALLs  do  Windows
Server.

N16 - Licenciamento de Softwares para lab. de

informática curso de Engenharia.

N18 – Multimídia.

Falta de orçamento e/ou necessidade de
adequação de infra estrutura física.

Nova Venécia N2 - Aquisições de Estações de Trabalho.

N4 - Link Redundante de Internet.

Não houve investimento .
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Piúma N3 - Capacitação de servidores.

N4 - Solução de videomonitoramento.

N5 - Datacenter e infraestrutura de rede.

N7 - Adequação em Segurança da Informação
– Camada de TI.

N3,N4  e  N5  -  Estão  em  fase  de
levantamento; 

N7 - Referente a parcela na aquisição de
soluções de segurança,  a ser  adquirida
via reitoria;

São Mateus N3 - Atualização de parque computacional -

Estações de Trabalho.

N4 - Atualização de parque computacional –
Licenças de Software.

N5 - Digital Signage.

N6  -  Aquisição  de  novo  equipamento  de
segurança da rede (Firewall).

N9 - Solução de video monitoramento.

Muitos  computadores  já  passaram  do
tempo de uso,  se tornando lentos para
atividades simples do dia a dia.

Existe  uma  grandes  insegurança  em
todo o Campus devido falta de câmeras
de vídeo monitoramento.

Santa Teresa N1 - Aquisição de computadores.

N6 - Capacitação de Servidores.

N8  -  Projeto  de  Voip  para  o  Campus  Santa
Teresa.

N9 - Firewall Utm.

Estão atrasadas por falta de orçamento.

Serra N1 - Aquisição de Storage.

N4 - Reforma do Datacenter.

N9 - Aquisição da Licenças Windows Server.

N10  -  Aquisição  Solução  de  Segurança  de
UTM Firewall.

N11 – Equipamentos Multimidia.

N14 - Capacitação de servidores.

N15 - Aquisição de solução de Backup.

N16 - Aquisição de Equipamentos de Proteção
Elétrica.

Falta  de  expectativa  de  envio  de
dotação orçamentária.

Venda Nova do 
Imigrante

N1  -  Ampliação  do  quadro  de  Servidores
Públicos Federais de TI.

N3 - Aquisição de Software para Datacenter.

N5  -  Aquisição  de  Hardware  para  o
Datacenter.

N1 Fora da alçada da CTI;

N3 Processo IRP falhou e não foi aberto
outro;

N5 processos não iniciados;

N9 nenhuma solicitação realizada;
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N9 - Capacitação da Equipe de TI.

N11 - Telefonia VoIP.

N11 aguardando instruções da DTI para
suporte na instalação dos equipamentos
e softwares;

Viana N1  -  Contratação  de  link  de  dados  para
redundância no acesso a internet.

N2 - Implantação de Videomonitoramento.

N3 - Aquisição de Equipamentos Multimidia.

N4 - Aquisição de servidor de Processamento
para o DataCenter.

N5 - Aquisição de notebooks.

N6 - Expandir a solução de Telefonia.

N7  -  Aquisição  de  licenças  do  Microsoft
Office.

N8  -  Aquisição  de  licenças  do  Windows
Server.

N9 - Aquisição de computadores desktop.

N10  -  Adequação  da  informatização  da
biblioteca.

N11 - Aquisição de solução para controle de
acesso ao campus.

N12 - Adequação da infraestrutura de rede e
elétrica do campus.

N13 - Aquisição de equipamentos de rede.

N14  -  Manutenção  de  impressoras  e
multifuncionais.

N15  -  Aquisição  e  Manutenção  de
Equipamentos de Proteção Elétrica.

N17 - Aquisição de Solução de Firewall.

Não  se  iniciou  o  projeto  básico  das
demandas,  sobretudo,  pela  falta  de
orçamento.

Vila Velha N1 - Link de Internet. N1  -  A necessidade  foi  abortada  pois
temos um link fornecido pela RNP 100
Mbps,  recebemos  mais  um  link  de
internet  do  projeto  banda  larga  nas
escolas do MEC 8 Mbps e a PRODEST
(Instituto de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Espírito Santo) está
realizando  estudos  para  a  implantação
de mais um link no Campus – Valor R$
0,00.

Vitória N5 – Computadores administrativos. N5=  Sem  previsão  de  aquisição  por
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N9 - Licenciamentos de softwares.

N10 - Ativos de rede.

N11  -  Materiais  para  reforma  de  rede  de
dados.

N12 - Capacitação de servidores.

N13 - Solução de backup.

N14 - Computadores para laboratórios.

N15 - Nova rede de fibra ótica.

N16 - Materiais de infraestrutura.

N17 - Site de infraestrutura remoto.

N18 - Monitoramento dos ativos de TI.

N20  -  Licenciamento  de  softwares
educacionais.

falta de dinheiro;

N9 = Idem item N5;

N10 = Idem item N5;

N11 = Idem item N5;

N12 = DTI ¡cou de elaborar plano de
capacitação e o campus aguarda;

N13 = Idem item N5;

N14 = Idem item N5;

N15 = Idem item N5;

N16 = Idem item N5;

N17 = Idem item N5;

N18 = Idem item N5;

N20 = Idem item N5;

Cefor N1 - Solução de backup.

N2 - Telefonia VOIP.

N4 - Renovação de Desktops do Cefor.

N5 - Restruturação do Datacenter.

N6 - Desenvolvimento de Software.

N7 - Produção de imagem, áudio e vídeo.

N8  -  Estruturação  dos  Cursos  de  Pós-
graduação do Cefor.

N9 - Estruturação do NAPNE.

N10 - Estruturação da Biblioteca.

N11 - Conjunto de Software para CGPE.

N14 - Equipamentos para eventos.

N15 - Estruturação da Coordenadoria Geral de

Ensino do Cefor.

Não  tendo  verba  para  execução  dos
projetos.

Datacenter Nenhuma Não se aplica.

Reitoria N2 - Aquisição de Monitores.

N6 - Aquisição de Notebook.

N8 - Aquisição de Tonners para as impressoras
próprias.

N9 - Renovação Suporte Sistema Acadêmico.

N12 - Aquisição de Telefone IP.

N13 - Aquisição de Painel de Sinalização / TV.

N2:  Dado  a  outras  demandas  de
aquisição, não há previsão para início.

N6:  O  projeto  está  em  fase  de
planejamento e ainda não foi  aberto o
processo formalmente.

N8: Desde que recebeu a orientação da
DTI,  na  gestão  anterior,  de  que  não
deveriam  mais  ser  adquiridos  toners
para as impressoras da Reitoria que não
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N14  -  Aquisição  de  Sistema  de  Vídeo
Monitoramento (CFTV).

fossem as  SHARP de  grande  porte,  o
almoxarifado não solicitou a aquisição
de mais toners. Isso desde de 2015.

N12: Estava aguardando uma demanda
de cunho institucional.

N13: Estava aguardando uma demanda
de cunho institucional.

N14: Dado a outras demandas do setor,
não há previsão para início.

AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS E AÇÕES

Avaliação das Metas Não Alcançadas

Considerando as metas não alcançadas como sendo as não iniciadas e as atrasadas e
que já foram elencadas na seção de Ações Atrasadas logo acima nas tabelas dos anos
de 2017 e 2018, é possível identificar que a maioria dos indicadores de atraso para o
primeiro ano de vigência do PDTI foi relacionada à falta de orçamento naquele ano. 

Houve  ainda  alguns  casos  pontuais  de  atraso  onde  um  campus  optou  por  fazer  a
aquisição em conjunto com outro campus ou mesmo outro órgão, como foi o caso da
aquisição do  outsourcing de impressão e compra de computadores desktops da Ufes
respectivamente.

Nesse  sentido,  fica  claro  que  o  planejamento  de  TI  não  leva  em  consideração  o
orçamento  efetivamente  disponível  na  instituição  para  realização  das  necessidades
elencadas, o que pode indicar falha na comunicação com as Diretorias de Administração
nos campi  e  na  reitoria,  ou  ainda,  que o  levantamento  de necessidades é  realizado
levando em consideração que possa haver disponibilidade orçamentária não planejada.

Avaliação das Metas Alcançadas

Considerando as metas alcançadas como sendo as que estão em dia, disponíveis na
seção de Ações em Dia, nas tabelas para os anos de 2017 e 2018. É possível perceber
que um grande número de necessidades estavam com execução em dia no ano de 2017,
o mesmo se repete em 2018.

Realizando uma comparação, podemos perceber que o número de necessidades em
atraso  ainda  é  maior,  porém,  neste  documento  fica  evidenciado  que  aquisições
importantes foram feitas, como serviços de impressão, renovação mesmo que pequena
do parque computacional de computadores de mesa, renovação de suporte de sistemas
institucionais ligados ao ensino, aquisições de equipamentos ligados à disponibilidade de
sinal de rede wifi nos campi e aquisições ligadas dentre outros exemplos já explicitados
nas tabelas acima.
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AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Foi solicitado para o setor responsável pela execução orçamentária, o levantamento dos
gastos envolvendo Tecnologia da Informação para os anos de 2017 e 2018, porém não
houve retorno até o presente momento. Conforme e-mail disparado no dia 31/10/2018
as 13:56 anexado a este documento.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Não havia no documento do PDTI  vigente,  qualquer  menção a respeito  de plano de
gestão de riscos.

 1 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA   ORGANIZAÇÃO  

Considerando a tabela de objetivos estratégicos do PDTI aprovado para os anos de 2017
e 2018, na seção 7.4 do PDTI, é possível identificar 11 objetivos com um total de 38
ações estratégicas.

Relacionado o número de ações em 11 áreas diferentes, com os tipos das necessidades
em dia que foram elencadas pelos campi, percebe-se que a prioridade se dá nos itens
3.b e 3.c das ações estratégicas, que são respectivamente disponibilizar infraestrutura
física  necessária  ao  desenvolvimento  de  ensino  pesquisa  e  extensão  e  atividades
administrativas segundo os padrões de TI Verde e disponibilizar equipamentos de área
de  trabalho  e  softwares  necessários  para  o  desenvolvimento  de  ensino,  pesquisa  e
extensão e atividades administrativas segundo os padrões de TI Verde.

Com essas informações, nota-se que a prioridade dos gestores é estruturar fisicamente
seus campi, uma vez que os equipamentos encontram-se fora de garantia, defasados e
perto de se tornarem obsoletos. Ações de governança, capacitação e estruturação das
equipes de TI tiveram pouca prioridade em anos anteriores, uma vez que há poucas
necessidades levantas que tratam desses temas.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

No PDTI transitório aprovado para os anos de 2017 e 2018 não existe um plano dedicado
a gestão de pessoas, o que existe é um objetivo estratégico específico que trata da
gestão de pessoas ligadas a tecnologia da informação.  Este objetivo define algumas
ações estratégicas, quais sejam promover a capacitação permanente dos servidores de
TI, promover workshops e a formação de grupos de trabalhos e de pesquisa, e promover
a integração entre servidores de TI proporcionando troca de experiências.
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Durante o ano de 2018, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação tem promovido
alguma  dessas  ações  com  o  auxílio  do  Fórum  de  Tecnologia  da  Informação  (FT),
estabelecendo e priorizando grupos de trabalho formalizados por meio de portarias. Já o
FTI, por sua vez, sempre nas reuniões presenciais, tem colocado como ponto de pauta
fixo, alguma experiência exitosa do campus que está recebendo a reunião.

Além disso,  existe um grupo de trabalho em andamento com o objetivo de tratar do
assunto capacitação. Também tem ocorrido troca de experiências entre servidores de
campi e reitoria, o que pode ser considerado um avanço, uma vez que essa aproximação
era deficitária.

CONCLUSÃO

É a primeira vez que o acompanhamento do PDTI é realizado no Instituto Federal do
Espírito Santo, e portanto, houve certa dificuldade na execução das etapas. Entendemos
ainda, que o PDTI vigente é deficitário quando confrontado com o Guia de Elaboração do
PDTIC do SISP e aproveitou-se a revisão como oportunidade para melhorar o processo
de planejamento da TI.

No processo de elaboração do novo PDTI, os pontos deficitários serão trabalhados de
forma que atendam as boas práticas. Espera-se que com essas ações, o planejamento
de  tecnologia  da  informação  seja  melhor  conduzido  e  esteja  melhor  alinhado  aos
objetivos estratégicos do Ifes.
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