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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Maior facilidade no desenvolvimento de atividades internas

Observação: devido a falta de espaço no campo descrição do recurso, estamos complementando as informações de configuração
neste campo:
desktop padrão básico - mínimos de configuração: mínimo: 8GB memória, 1 Tb de disco, processador x86 para sistema operacional
32 e 64 bits  de mercado, monitor com 21 polegadas
desktop avançado - mínimos de configuração  : 16GB memória, 1 HD de Tb, 1 SSD de 256MB, processador x86 para sistema
operacional 32 e 64 bits, monitor com 24 polegadas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o termo de referência 1 40

Acompanhar trâmites da licitação 1 80

Receber equipamento - Descentralizado em 5 Núcleos de Informática 5 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Mínimos: 8GB mem, 1 Tb de disco,
processador x86 para sistema

120
R$ 5.000,00 R$ 600.000,00 21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Mínimos : 6GB mem, 1 hd de Tb, 1
SSD de 256MB, processador x86

30 R$ 8.000,00 R$ 240.000,00 21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilidade na mobilidade de execução de atividades

Observação: devido a falta de espaço no campo descrição do recurso, estamos complementando as informações de configuração
neste campo:
notebook básico - configuração: 4GB mínimo, hd 256 mb mínimo, processador padrão x86 para sistema operacional 32 e 64 bits de
mercado, desenvolvido para equipamentos móveis
notebook avançado - configuração: 8GB, hd 256 mb mínimo, processador padrão x86 para sistema operacional 32 e 64 bits de
mercado, desenvolvido para equipamentos móveis

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o Termo de Referência 1 40

Acompanhar o trâmite da licitação 1 80

Receber e instalar 1 16

2
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

notebooks 4GB mínimo, hd 256mb
mínimo, processador padrão x86

6 R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

notebooks de 8GB, hd 256mb mínimo,
processador padrão x86

12 R$ 7.500,00 R$ 90.000,00 21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar apresentações em reuniões
Observação: devido a falta de espaço no campo descrição do recurso, estamos complementando as informações de configuração
neste campo:
Projetor
Configuração Mínima 3500 lumens,; resolução 1024 X 768X GA; HDMI; USB; Adaptador Wi-fi ; Adaptador  LANWireless;
Contraste10.000:1

Gaiola
Configuração :
Fixação no teto.; sistema  inclinação através de molas; hastes móveis;passagem interna para cabos; pintura eletrostática; caixa
protetora com cadeado; canopla de acabamento; kit de instalação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o Termo de Referência 1 40

Acompanhar o trâmite da licitação 1 80

Receber e instalar 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Projetor Mín: 3500lumens;
res1024X768XGA;HDMI;USB;

3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Gaiola: fixação no teto; sist. inclinação
através de molas;

3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Assegurar a continuidade da comunicação de dados - Backup para 134 switches já instalados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o termo de referência 1 40

Acompanhar o trâmite da licitação 1 80

Receber e acompanhar instalação 1 44

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switches de fibra ótica com 24 portas -
1GB

2 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 21.10.02.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Switches de borda com 24 portas -
Ethernet - 1GB

10 R$ 4.500,00 R$ 45.000,00 21.10.02.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Atualizar as licenças de pacote Microsoft office

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o termo de referência 1 40

Acompanhar o trâmite da licitação 1 80

Receber e instalar 5 400

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Pacote Microsoft Office com a última
versão disponibilizada pelo

700
R$ 2.000,00

R$ 1.400.000,00
21.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitação da equipe de informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar o acompanhamento do funcionamento da rede  - monitoramento a ser disponibilizado pela PRODAM nos Núcleos de
Informática

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Definir com a PRODAM  os tópicos importantes para monitoramento de rede 1 40

Definição da equipe a ser treinada e acompanhamento 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Treinamento em monitoramento de
redes a ser ministrado pela

10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitação da equipe de informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Maior facilidade na aquisição de bens e serviços

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhar o calendário de cursos da EMASP 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos gratuitos da EMASP  sobre
aquisição de bens e

5 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - gestão de demanda

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitação da equipe de informática; implantar gestão de demandas;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar as solicitações e gestão das demandas - software a ser disponibilizado pela PRODAM

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Definir com a PRODAM o treinamento a ser realizado 1 32

Acompanhar a realização do treinamento 1 8

Mapear e desenhar os fluxos 2 320

Acompanhar a implantação 2 320

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

curso de software de gestão de
demandas a ser ministrado pela

80 R$ 150,00 R$ 12.000,00 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Contratar comunicação - link

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar a utilização da rede, Internet, Intranet, e-mail, etc.
Obs: contratação válida para período anual.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratação através de Ata de RP da PRODAM 1 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

link de 8192 Kbps sem redundância (
anual)

1 R$ 8.173,90 R$ 8.173,90 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

link de 34816 Kbps sem redundância (
anual)

2 R$ 23.996,98 R$ 47.993,96 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

link de 8192 Kbps com redundância (
anual)

1 R$ 13.937,83 R$ 13.937,83 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

link de 34816 Kbps com redundância (
anual)

1 R$ 42.210,67 R$ 42.210,67 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

link de 100000 Kbps com redundância
( anual)

1 R$ 58.947,91 R$ 58.947,91 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Pontos estruturados;

Impactos e Resultados Esperados:

Manter a rede em funcionamento e implementar novos pontos estruturados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Definir e estruturar o projeto 2 80

Acompanhar o trâmite da licitação 2 32

Acompanhar a instalação 2 32

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Instalação de novos pontos
estruturados com fornecimento de

75 R$ 1.000,00 R$ 75.000,00 21.10.02.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Manutenção de pontos estruturados
com fornecimento de

100
R$ 300,00 R$ 30.000,00 21.10.02.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Maior facilidade no acesso à Internet nos Gabinetes da PGM e Departamentos
Observação: o Wi-fi será apenas utilizado internamente  ( conforme mencionado: nos Gabinetes e Departamentos), ou seja, não será
utilizado em rede para acesso a munícipes e tampouco em praça de atendimento

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Definir e estruturar o projeto 2 64

Acompanhar o trâmite da licitação 2 32

Acompanhar a instalação - descentralizado em 5 Núcleos de Informática 5 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratar serviços de WIFI no
Gabinete e Diretorias com

24 R$ 6.500,00 R$ 156.000,00 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

11

Contratar sustentação - Prodam

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: sustentação/melhorias/infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabiliza manter os sistemas em funcionamento
Possibilita manter os sistemas atualizados e implementações de melhorias
Observação: devido a falta de espaço no campo descrição do recurso, estamos complementando as informações sobre unidade de
Serviços de Data Center neste campo:
Serviços de Data Center - 1 pacote anual que inclui todos os itens de Data Center:
- estimado em recursos do datacenter
- pago conforme medição

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Definir e estruturar as necessidades de TIC para contrato de sustentação e melhorias de sistemas
1 160

Avaliar a proposta comercial da PRODAM 1 40

Acompanhar a execução do contrato 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistemas de Informação ( unidade:
quantidade de horas) -

54,
34

R$ 179,47
R$ 9.752.399,80

21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

12
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Redes e Conectividade (  unidade:
quantidade de horas) - anual

435
R$ 124,36 R$ 54.096,60 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Serviços de Comunicação - pacote que
inclui todos os itens

1
R$ 1.370.626,32 R$ 1.370.626,32

21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Treinamento aos usuários ( unidade
quantidade de horas)-

1,0
00

R$ 28,11 R$ 28.110,00 21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Serviços Data Center-( unid descrita
no campo impactos e

1
R$ 6.599.692,44 R$ 6.599.692,44

21.10.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Contratar serviço - desenvolvimento

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Sem Dívida Ativa

Etiquetas: Modernização SDA;

Impactos e Resultados Esperados:

O sistema atual em mainframe está obsoleto, sendo que há risco com relação a sua manutenção e continuidade.
Com o novo sistema em plataforma baixa haverá maior facilidade  de uso, e com as novas funcionalidades e facilidades de maior
integração com outros sistemas, bem como com a recursos de mobilidade atuais,
ocorrerá melhor atendimento ao munícipe.
Observação: por ser um sistema de desenvolvimento de médio/longo prazo, gostaríamos de deixar claro que o projeto não se
encerrará em 2018.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratar projeto em 4 meses - inicio maio/2018 6 3800

Desenvolvimento e implantação em 24 meses - início setembro/2018 12 13000

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desenvolvimento do projeto de
setembro a dezembro/18 -

1
R$ 2.160.000,00 R$ 2.160.000,00

17.10.04.126.3021.1383.44.90.39.00.01
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Adquirir licença de software - BI

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: big data;

Impactos e Resultados Esperados:

Implementar contratação de recursos tecnológicos que promovam eficiência e efetividade no cruzamento de dados da dívida ativa e
execução fiscal com bases da dados públicas de informações de bureuas com dados privados.
***Observação sobre custo:  a estimativa foi efetuada com base nos projetos similares da PGE-SP e da Prefeitura de Barueri, sendo
que os custos foram aproximadamente de R$6.500.000,00 (acesso ilimitado para usuários) e de R$1.920.000,00 ( R$160.000,00 por
mês para 50 usuários) respectivamente.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o termo de referência 6 960

Acompanhar o trâmite da licitação 6 480

Acompanhar a implantação 6 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação da licença do software Big
data

1
R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00

21.10.04.126.3011.2818.44.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: produtividade;

Impactos e Resultados Esperados:

Implementar contratação de recursos tecnológicos para a aferição da produtividade dos servidores da PGM.
O objetivo é obter :
1) informações das tarefas e atividades dos servidores e efetuar cruzamento de dados com os sistemas da PGM ;
2) relatórios gerenciais .
Observação: A solução de software está em estudo, sendo que a marca de software em si, somente será determinada quando for
determrinado o fornecedor vencedor da licitação.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o termo de referência 6 960

Acompanhar o trâmite da licitação 6 480

Acompanhar a implantação 6 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação da licença do software
produtividade

1
R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

21.10.04.126.3011.2818.44.90.39.00.00

15
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 02/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar a impressão e a digitalização de documentos, já incluindo o fornecimento de suprimentos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar ou providenciar o termo de referência 1 40

Acompanhar o trâmite da licitação 1 80

Receber e acompanhar a instalação - descentralizado em 5 núcleos de informática 5 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Impressora com função de scanner e
com fornecimento de

170
R$ 4.236,00 R$ 720.120,00 21.10.02.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de demanda

Período: 05/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitação da equipe de informática; implantar gestão de demandas;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar as solicitações e gestão das demandas - software a ser disponibilizado pela Prodam

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

definir fluxo de processos 1 3 80

validar fluxo de processos 3 30

definir relatórios de faturamento e gestão de demandas 3 80

validar relatórios de faturamento e gestão de demandas 3 30

testar e homologar software de gestão de demandas 3 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

software de gestão de demandas  -
valor será coberto pelo contrato

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 15/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitação da equipe de informática; monitoramento redes;

Impactos e Resultados Esperados:

Implementar monitoramento de redes -NOC
Observação: será avaliado se o desenvolvimento será feito pela equipe de servidores internamente sem custo ou se será
implementado por meio do contrato já existente com a Prodam (esta não soube estimar se haverá custo)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar quais são as informações necessárias a monitorar 3 40

Implementar ou acompanhar modelo de monitoramento 2 80

Validar o modelo de monitoramento 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desenvolvimento da solução de
monitoramento

0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 07/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Na gestão de inservíveis o objetivo é que o órgão se desfaça dos seus inservíveis de TIC com periodicidade anual, o que equivale a
medalha de bronze do PETIC , publicado pela SMIT.
A estimativa é de 30 equipamentos a serem baixados aproximadamente.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

identificar e separar equipamentos inservíveis (5 núcleos de informática) 3 40

atualizar inventário com a informação da baixa dos equipamentos inservíveis 3 20

dar destinação aos equipamentos inservíveis 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

equipamentos a serem baixados 30 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 15/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: segurança;

Impactos e Resultados Esperados:

O objetivo é  inicialmente "ter um documento formal, mas não oficial, com a Política de Segurança", o que equivale a medalha de
bronze do PETIC , publicado pela SMIT.
Observação: acreditamos que não haja recursos  externos a serem adquiridos para a formulação do documento, sendo assim, não
efetuamos o preenchimento da respectiva seção com a dotação orçamentária.
Sendo assim, o recurso elencado neste plano é o próprio mapeamento de riscos, ações e procedimentos sobre este tema.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

estudo/levantamento de  pontos importantes sobre segurança da informação( com demais núcleos de TI)
8 100

delinear escopo da política de segurança, riscos e ações para combater riscos 3 150

formular documento inicial sobre política de segurança 3 80

validar internamente o documento inicial com a política de segurança 3 40

obter validação da cúpula estratégica da PGM sobre o documento com a política de segurança
3 40

formular e implementar plano de comunicação para disseminar política de segurança na PGM 3 80
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

mapeamento de riscos, ações e
procedimentos sobre política de

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

Período: 07/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Publicar o inventário de ativos de infraestrutura de forma atualizada no Portal de Governança da SMIT , o que equivale a medalha de
ouro do PETIC, publicado pela SMIT.
Atualmente, já existe uma planilha com os ativos de informática, porém ainda não está disponível para consulta do Órgão Central (
SMIT).
Desta forma, com a publicação no portal de SMIT, os dados da planilha estarão acessíveis para quem desejar consultar.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Atualizar inventário de infraestrutura 1 20

Verificar formato da disponibilização e efetuar ações necessárias 1 20

Fazer a publicação e validar 1 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Atualização e publicação do inventário
de ativos de

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar inventário - licenças de software

Período: 15/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Documentar e publicar na rede interna da PGM as licenças de software , ou seja, ter um inventário, contendo no mínimo o tipo de
ativo, o subtipo quando necessário, o ano de aquisição, a garantia e o quantitativo, o que equivale
a medalha de bronze do PETIC, publicado pela SMIT.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inventariar  sw: tipo de ativo, subtipo quando necessário, ano de aquisição, garantia e quantitativo
2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

mapeamento sw, tipo de ativo, subtipo
quando necessário, ano

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 15/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Atualização do Parque de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Implementar solução de software para coleta automática de informações de software instalado em desktops e laptops.
A ferramenta a ser implementada deverá coletar e armazenar as informações em um repositório central, bem como disponibilizar
relatórios ou telas de consulta que
permita visualizar pelo menos o tipo de ativo, o subtipo quando necessário, o ano de aquisição, a garantia e o quantitativo, conforme
descrito no PETIC ( medalha de bronze) publicado pela SMIT

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Efetuar estudos sobre soluções que efetuem coleta de dados e inventário de licenças de sw 2 40

Acompanhar trâmites da licitação 2 80

Implantar, ajustar e validar a solução 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Solução coleta informações software c/
relatórios - 5 núcleos.

8 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Aprovado na data de 07/03/2018 13:32 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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