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Introdução

O Guia para Elaboração do Plano de Atualização Tecnológica Continuada está estruturado em três

partes. A primeira parte apresenta os tipos de planos, os Órgãos envolvidos, suas atribuições e

responsabilidades.  A  segunda  parte  apresenta  as  macro  atividades  do  processo  do  PATC

Manutenção,  as  orientações  gerais  para  seu  planejamento,  relaciona  o  que  pode  ou  não  ser

solicitado, disponibiliza lista de produtos com especificações técnicas e preços padronizados e o

Documento do PATC Manutenção com orientações para preenchimento. E por fim, a última parte

aborda  as  macro  atividades  do  processo  do  PATC  Projeto,  as  orientações  gerais  para  seu

planejamento e o documento do PATC Projeto.

1. O Plano de Atualização Tecnológica Continuada - PATC

O  Plano  de  Atualização  Tecnológica  Continuada  visa  atender  demandas  por  atualizações,

crescimento ou  novas  necessidades de  investimento  em  TIC.  Há  dois  tipos  de  Planos:

Manutenção e Projeto, com objetivos distintos.

1.1 O PATC Manutenção

Tem característica de manutenção e trata de situações de obsolescência, vencimento de garantia,

risco de parada, melhoria, crescimento e/ou expansão de um serviço existente, e portanto trata da

renovação do parque de TIC.

As análises  dessas demandas serão baseadas no  parque  existente  nos Órgãos,  considerando:

tamanho, criticidade dos serviços etc.

1.2 O PATC Projeto

Tem característica de criação de produtos ou serviços novos ou diferentes dos atuais. 

Trata de modernizações que exigem investimentos mais altos, adoção de novas tecnologias, novas

necessidades ou novos requisitos.

1.3 Atribuições e responsabilidades dos Órgãos envolvidos

ConTIC

Aprovar planos corporativos anuais e plurianuais de atividades e de investimentos em TIC no âmbito

da Universidade.
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CTIC

Responder  pela  implementação  das  ações  aprovadas  para  os  planos  corporativos  anuais  e

plurianuais de atividades e de investimentos em TIC.

Promover a  evolução continuada dos recursos corporativos de hardware e  software em TIC da

Universidade.

AEPLAN

É responsável pela liberação e acompanhamento da utilização dos recursos.

CEMEQ

É responsável pela elaboração e gestão dos editais de registro de ata de preços para os itens de

TIC  cuja  demanda,  consolidada  entre  todos  os  Órgãos,  justifique  a  adoção  desta  forma  de

aquisição.

Órgãos

Planejar,  acompanhar  e  viabilizar  os  investimentos  tecnológicos  alinhados  aos  objetivos

estratégicos.
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1.4 Abrangência

Agência de Formação Profissional da Unicamp - AFPU

Arquivo Central do Sistema de Arquivos - SIARQ

Assessoria de Economia e Planejamento - AEPLAN

Centro  de  Computação  /  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  -

CCUEC/CTIC

Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo - Gastrocentro

Centro de Hematologia e Hemoterapia -  Hemocentro

Centro de Manutenção de Equipamentos - CEMEQ

Centro de Saúde da Comunidade - CECOM

Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO 

Diretoria Acadêmica - DAC

Diretoria Geral da Administração - DGA

Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH 

Gabinete do Reitor – GR

Hospital da Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti” - CAISM

Hospital de Clínicas – HC

Planta Física de Limeira - PFL

Prefeitura da Unicamp

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário – PRDU

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PREAC

Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU
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2. PATC Manutenção

2.1 O Processo PATC Manutenção

Anualmente, coincidindo com as atividades de elaboração do orçamento para o próximo ano, ocorre

também o processo do planejamento de TIC.

Encontram-se abaixo as macro atividades dos processos envolvidos:  elaboração, repriorização e

execução do PATC Manutenção:

Elaboração

• CTIC elabora proposta de regras, de orientações e de cronograma;

• ConTIC aprova regras, orientações e cronograma;

• CTIC divulga o calendário para o ano e disponibiliza os formulários, orientações e regras;

• Órgãos realizam levantamento da demanda do PATC Manutenção, registram e enviam à CTIC;

• CTIC recebe demanda do PATC Manutenção, faz consolidação, análises, consultas (caso seja

necessário),  ajustes  de  acordo  com  as  regras  estabelecidas  e  elabora  documentos  para

apreciação do ConTIC;

• ConTIC analisa documentos e emite pareceres;

• CTIC, AEPLAN e Administração Superior discutem os planos da demanda do PATC Manutenção

com os pareceres do ConTIC e preparam proposta de distribuição orçamentária;

• CTIC prepara planilha de consolidação do histórico de dotações com a proposta de distribuição

orçamentária e submete ao ConTIC;

• ConTIC analisa e fecha proposta de distribuição orçamentária.

Repriorização

• AEPLAN comunica  à  CTIC informações sobre  o  valor  orçamentário  de  fato  aprovado  pelo

CONSU para o PATC Manutenção de cada Órgão;

• CTIC envia ofício com valor aprovado para cada Órgão e solicita repriorização das demandas;

• Órgãos repriorizam demanda do PATC Manutenção mediante o valor aprovado no orçamento e

enviam para CTIC; 

• CTIC verifica demandas repriorizadas e as envia para AEPLAN;

• CTIC solicita ao CEMEQ, baseado nas demandas repriorizadas, a abertura de processos de

licitação para registro de preço para itens de TIC cuja demanda consolidada entre todos os

órgãos justifique a adoção desta forma de aquisição;

• CEMEQ faz abertura dos processos de licitação para registro de preço dos itens demandados e

informa à CTIC as atas registradas;

• CTIC divulga para os Órgãos as atas registradas e as orientações para adesão.
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Execução

• Órgãos solicitam recurso para aquisição de itens do PATC Manutenção à AEPLAN. Caso a

solicitação esteja diferente da demanda repriorizada, a AEPLAN encaminha para análise da

CTIC;

• CTIC faz análises e emite pareceres para a AEPLAN, podendo consultar o Órgão se necessário;

• AEPLAN libera recurso ou notifica o Órgão sobre situação da demanda.
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2.2 Orientações gerais para o planejamento do PATC Manutenção

• Adotar soluções de hardware e software de baixo custo, tanto em aquisição como manutenção.

• Utilizar tecnologia de hardware comercial, ou seja, de prateleira.

• Utilizar software de domínio público.

• Adotar como 5 anos o tempo de vida útil de computadores pessoais.

• Para cada computador pessoal adquirido com recursos PATC, o Órgão deverá disponibilizar

(liberar)  um  outro  para  a  Universidade  de  acordo  com  o  documento  “Procedimentos  para

Disponibilização de Equipamentos (computadores pessoais)” constante no item 4 deste guia.

• Adotar os itens de especificação padrão sugeridos pelo PATC, a fim de facilitar elaboração de

atas de registro de preços. Exceções deverão estar devidamente justificadas.

• Utilizar o formulário “Documento do PATC 2015 – Manutenção – Repriorização” (item 2.4 deste

guia)  para  a  fase  de  repriorização,  não  sendo  permitido  inserir  itens  novos.  A  demanda

repriorizada só deverá conter os itens da demanda original e o valor total não deve ultrapassar o

valor aprovado para o PATC Manutenção do Órgão. 

• O prazo  definido  no  calendário  para  entrega  do  plano  deve  ser  rigorosamente  respeitado,

devendo o Órgão encaminhá-lo impresso através de ofício à CTIC e em formato eletrônico para

o endereço patc@ccuec.unicamp.br 

• Para possibilitar a análise das solicitações de contratos de manutenção (só novos contratos

podem ser solicitados), é necessário que tais solicitações estejam acompanhadas das seguintes

informações:

• a que item de hardware ou software ela se refere;

• em que data (mês/ano) este item foi adquirido;

• em que data (mês/ano) a garantia deste item expira/expirou.

• Para possibilitar a análise das solicitações de servidores,  é necessário que tais solicitações

estejam acompanhadas das seguintes informações:

• os serviços que serão hospedados neste servidor;

• a(s)  data(s)  (mês/ano)  de  expiração  da  garantia  do(s)  servidor(es)  que  atualmente

hospeda(m) os serviços indicados acima (em caso de substituição de servidor);

• a(s) data(s) (mês/ano) de expiração do(s) contrato(s) de manutenção do(s) servidor(es)

que atualmente hospeda(m) os serviços indicados acima (em caso de substituição de

servidor).

• Solicitações de softwares proprietários devem estar acompanhadas de justificativa para a não

adoção de software livre (aberto e gratuito) similar.
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2.2.1 O que é permitido solicitar

• servidores (para sistemas, banco de dados, segurança, Web, roteamento etc.);

• computadores pessoais (microcomputadores, notebooks, thin clients, netbooks) limitados a 20%

do total, excluindo microcomputadores não voltados para a área administrativa do órgão (não

poderão  entrar  no  cálculo  equipamentos  de  ensino  ou  de  pesquisa  ou  de  órgãos  não

contemplados pelo PATC). Os computadores já devem incluir o sistema operacional (livre ou

proprietário), monitor de vídeo, interface de rede, mouse e teclado;

• unidades de armazenamento, leitura e gravação (storage, HDs, leitores de código de barras,

leitores/gravadores de CD, DVD, blu-ray e de cartão eletrônico de dados etc.);

• equipamentos  para  rede  de  dados (switches,  roteadores,  bridges,  repetidores,  conversores,

equipamentos sem fio para pontos de acesso e acessórios para  expansão de equipamentos de

rede);

• expansão  de  redes  locais  (materiais  e/ou  mão  de  obra),  desde  que  seja  especificada  em

número de pontos de rede em cabeamento estruturado (sem incluir equipamentos ativos como

switches, roteadores etc.). Obs: expansão de redes especiais (backbone e rede sem fio, por

exemplo) poderá ser especificada de maneira diferente, desde que haja justificativa aceita pelo

ConTIC; 

• mobiliário  específico  aplicável  em  CPD/Datacenter  (racks  para  servidores  e  de  telecom,

armários para fitas de backup etc.);

• equipamentos de imagem (monitores, projetores multimídia, câmeras de documentos, câmeras

para  videoconferência,  filmadoras,  câmeras  digitais  portáteis,  scanners  etc.)  desde  que

devidamente justificados para a execução das atividades do Órgão;

• equipamentos  para  uso  em  circuito  fechado  de  TV  (CFTV)  para  monitoramento/segurança

(câmera analógica fixa ou DOME, câmera IP fixa ou DOME, DVR e NVR etc);

• acessórios  para  servidores  e  para  equipamento  de  rede  (serv  switches,  no-breaks,

estabilizadores de tensão, aparelhos de ar condicionado etc.);

• baterias estacionárias para no-breaks que alimentam servidores e equipamentos de rede (exclui

baterias para no-breaks de microcomputadores);

• aparelho de telefone IP;

• licenças de software (básico e aplicativos);

• primeira contratação de manutenção de equipamentos (servidores, no-break, estabilizadores,

impressoras, ar condicionado, retificadores etc.). Obs: somente a primeira contratação;

• primeira  contratação  de  manutenção  e  suporte  de  software.  Obs:  somente  a  primeira

contratação.
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2.2.2 O que não é permitido solicitar

• materiais  de  consumo  como:  baterias  não  estacionárias  de  uso  geral,  toner,  tinta,  kit  de

manutenção e bandejas para impressora;  fita magnética e cartucho (inclusive os de limpeza)

para backup, bem como mídias digitais e pen drives;

• materiais e serviços destinados à manutenção de redes;

• mobiliário individual para postos de trabalho;

• construção e reforma de infraestrutura física;

• reformas elétricas;

• contratação de serviços de capacitação de técnicos ou usuários ou de serviços de consultoria;

• upgrades  e  acessórios  para  computadores  pessoais  como:  cartão  ou  pente  de  memória,

processador; fonte, teclado, mouse, caixa de som, placas de vídeo,  placas de som, placa de

rede com ou sem fio etc.;

• equipamentos de som;

• no-breaks e estabilizadores  para computadores pessoais;

• aparelhos de ar condicionado de conforto;

• lâmpadas para projetores multimídia;

• pacotes MS-Office (para incentivar a adoção de software aberto);

• licenças  de  sistema  operacional  ou  monitores  para  novos  computadores  pessoais,  por  já

estarem incluídos no custo padrão dos tipos especificados para o PATC;

• licenças de antivírus, pelo fato da Unicamp ter licença de uso global;

• licenças Windows para servidores ou bancos de dados e respectivas licenças CAL,  visto  a

existência  de  alternativas  em  software  livre  e  visto  que  tais  licenças  acarretam  na

obrigatoriedade de se adquirir uma licença CAL para cada computador cliente que se conecte a

cada tipo de servidor. Nos casos em que não for viável a adoção de alternativa em software livre

para o servidor a solicitação poderá ser feita desde que acompanhada de justificativa a ser

avaliada.
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2.2.3 Produtos com especificações e estimativas de preços padronizados

* Obs.: na coluna “Custo unitário” o valor entre parêntesis é o custo operacional do Cemeq que já está embutido no valor. Em alguns casos
este custo operacional ainda não está definido.

Material Especificação Custo 
unitário*

Microcomputador

Tipo 1

Processador: Quatro Núcleos de Processamento; 2,9 GHz; 
Índice de Desempenho Passmark: 6673;
Memória: 8GB de RAM DDR3;
Disco: SATA de 1 TB;
Unidade Leitora e Gravadora de DVD;
Rede: 10/100/1000 RJ-45;
Interfaces USB: 2 (duas) frontais e 4 (quatro) traseiras;
Entradas e Saídas de Som;
Alto-Falante Embutido;
Gabinete SFF;
Teclado e Mouse com fio;
Monitor 20" Widescreen;
Windows 8 Professional;
12 meses de Garantia;
Referência: Dell 9020 SFF

R$ 2.420,00

   (R$ 96,80)

Microcomputador

Tipo 2

Processador: Quatro Núcleos de Processamento; 2,9 GHz; Índice de Desempenho 
Passmark: 6673;
Memória: 8GB de RAM DDR3;
Disco: SATA de 1 TB;
Unidade Leitora e Gravadora de DVD;
Rede: 10/100/1000 RJ-45;

R$ 2.990,00 

 (R$ 119,60)
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Material Especificação Custo 
unitário*

Interfaces USB: 2 (duas) frontais e 4 (quatro) traseiras;
Entradas e Saídas de Som;
Alto-Falante Embutido;
Gabinete All-In-One;
Teclado e Mouse sem fio;
Monitor 23" Widescreen;
Windows 8 Professional;
12 meses de Garantia;
Referência: HP Elite 800

Notebook

Tipo 1

Processador: Quatro Núcleos de Processamento; 2,4 GHz; Índice de Desempenho 
Passmark: 3069;
Memória: 8GB de RAM DDR3;
Disco: SATA de 500 GB;
Unidade Leitora e Gravadora de DVD;
Rede: 10/100/1000 RJ-45; Wireless IEEE 802.11, a/b/g/n; Bluetooh;
Interfaces: Vídeo VGA e HDMI; 3 (três) USB;
Tela: Led 14” WideScreen;
WebCam;
Bateria: 6 células;
Windows 8 Professional;
Massa: 2,2 Kg;
12 meses de Garantia;
Referência: Lenovo B490

R$ 2.168,40

  (R$ 87,00)

Notebook

Tipo 2

Processador: Quatro Núcleos de Processamento; 2,6 GHz; Índice de Desempenho 
Passmark: 4454;
Memória: 8GB de RAM DDR3;
Disco: SATA de 500 GB;
Unidade Leitora e Gravadora de DVD;

R$ 3.750,00

 (R$ 150,00)
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Material Especificação Custo 
unitário*

Rede: 10/100/1000 RJ-45; Wireless IEEE 802.11, a/b/g/n; Bluetooh;
Interfaces: Vídeo VGA; 4 (quatro) USB;
Tela: Led 14” WideScreen;
WebCam;
Bateria: 6 células;
Windows 8 Professional;
Massa: 2,2 Kg;
Gabinete composto por ligas de magnésio e alumínio;
Identificação Biométrica;
Conector para Dockstation;
Para uso em condições ambientais extremas de alta pressão, baixa pressão, umidade, 
vibração, alta temperatura, baixa temperatura, choque térmico e poeira (atendendo 
especificação militares); 
12 meses de Garantia;
Referência: Lenovo T440p

Servidor

Tipo 1

Processamento: 12 Núcleos de Processamento; 2,3 GHz; Índice de Desempenho: 
SPECint_rate2006 result + SPECfp_rate2006 result)/2 Maior ou igual a 490;
Memória: 128GB de RAM;
Disco: 2 X SAS Nearline de 1 TB Hot-Swap;
Unidade Leitora e Gravadora de DVD;
Rede: 2 x 10/100/1000 RJ-45; 
RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 60;
Gabinete rack 19” 2U com duas fontes, sendo uma redundante;
60 meses de Garantia;
Referência: Dell R730

R$ 22.790,00
 (R$ 228,00)

Servidor

Tipo 2

Processamento: Dezesseis Núcleos de Processamento; 2,5 GHz; Índice de 
Desempenho: SPECint_rate2006 result + SPECfp_rate2006 result)/2 Maior ou igual a 
490;

R$ 26.000,00
(R$ 260,00)
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Material Especificação Custo 
unitário*

Memória: 128GB de RAM;
Disco: 4 X SAS Nearline de 2 TB Hot-Swap;
Unidade Leitora e Gravadora de DVD;
Rede: 2 x 10/100/1000 RJ-45; 
RAID 0, 1, 5, 6, 10 e 60;
Gabinete rack 19” 2U com duas fontes, sendo uma redundante;
60 meses de Garantia;
Referência: Dell R520

Switch

Tipo 1

Switch nível 2 Gigabit gerenciável. 

Interface: mínimo de 24 portas 10/100/1000Base-T (RJ-45) wirespeed auto-negociação
(velocidade e modo duplex), 4 portas SFP combo e porta console serial. 

Especificação:  Deverá  implementar  endereçamento  IPv4/IPv6,  Rota  estática  em
IPv4/IPv6, backplane de no mínimo 48 Gbps, tabela de endereçamento MAC mínima de
8.000 endereços, leds indicadores de link/tráfego, velocidade e alimentação.

Funcionalidades: Suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Controle
de Fluxo IEEE 802.3x, Controle de Acesso IEEE 802.1x e suporte a Radius, controle de
broadcast e protecao contra Ataque de Negação de Serviço (DoS), suporte a VLAN por
porta e IEEE 802.1q e suporte a VLAN Q-in-Q, IGMP v1, v2 e v3, IGMP Snooping e
filtragem de grupos multicast, MLD v1/v2 Snooping, Spanning Tree IEEE 802.1d, 802.1w
e 802.1s, Priorização de Tráfego IEEE 802.1p CoS/QoS, CoS/QoS em IPv6, 8 filas de
prioridade e suporte a Traffic Shaping, suporte a IEEE 802.3ad e Port Mirroring, filtragem
de pacotes por ACL em camada 2, 3 e 4. Deverá implementar IPv6 Neighbor Discovery.
Conexão ao switch via porta console e via protocolo ssh. Configuração via Command
Line Interface (CLI) e interface WEB embarcada sendo que todas as funcionalidades
exigidas possam ser configuradas tanto via CLI como WEB, gerenciamento via SNMP v1
v2c, v3 e RMON (grupos 1, 2, 3 e 9), suporte a gerenciamento IPv6 via SSH, WEB e
SNMP. Suporte a sFlow e suporte a log remoto. Atualização de firmware via TFTP ou
SFTP (secure FTP). Para rack de 19" (com parafusos e chapas para fixação), fonte de

R$ 4.550,00
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Material Especificação Custo 
unitário*

alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC).

Switch

Tipo 2

Switch nível 2 Gigabit PoE gerenciável.

Interface:  mínimo  de  24  portas  10/100/1000Base-T  (RJ-45)  PoE  wirespeed  auto-
negociação (velocidade e modo duplex), 4 portas SFP combo e porta console serial. 

Especificação:  Deverá  implementar  endereçamento  IPv4/IPv6,  Rota  estática  em
IPv4/IPv6, backplane de no mínimo 48 Gbps, tabela de endereçamento MAC mínima de
8.000 endereços, leds indicadores de link/tráfego, velocidade e alimentação, suporte aos
padrões PoE IEEE 802.3af e IEEE 802.3at, sendo que a alimentação PoE deve permitir
que as 24 portas funcionem e alimentem simultaneamente minimamente equipamentos
no modo 802.3af.

Funcionalidades: Suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Controle
de Fluxo IEEE 802.3x, Controle de Acesso IEEE 802.1x e suporte a Radius, controle de
broadcast e proteção contra Ataque de Negação de Serviço (DoS), suporte a VLAN por
porta e IEEE 802.1q e suporte a VLAN Q-in-Q, IGMP v1, v2 e v3, IGMP Snooping e
filtragem de grupos multicast, MLD v1/v2 Snooping, Spanning Tree IEEE 802.1d, 802.1w
e 802.1s, Priorização de Tráfego IEEE 802.1p CoS/QoS, CoS/QoS em IPv6, 8 filas de
prioridade e suporte a Traffic Shaping, suporte a IEEE 802.3ad e Port Mirroring, filtragem
de pacotes por ACL em camada 2,3 e 4. Deverá implementar IPv6 Neighbor Discovery.
Conexão ao switch via porta console e via protocolo ssh. Configuração via Command
Line Interface (CLI) e interface WEB embarcada sendo que todas as funcionalidades
exigidas possam ser configuradas tanto via CLI como WEB, gerenciamento via SNMP v1
v2c, v3 e RMON (grupos 1, 2, 3 e 9), suporte a gerenciamento IPv6 via SSH, WEB e
SNMP. Suporte a sFlow e suporte a log remoto. Atualização de firmware via TFTP ou
SFTP (secure FTP). Para rack de 19" (com parafusos e chapas para fixação), fonte de
alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC) e suporte a fonte de
alimentação redundante.

R$ 7.150,00
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Material Especificação Custo 
unitário*

Switch

Tipo 3

Switch nível 2/3 Gigabit gerenciável com suporte a 10Gbps. 

Interface: mínimo de 24 portas 10/100/1000Base-T (RJ-45) wirespeed auto-negociação
(velocidade e modo duplex), 4 portas SFP combo, mínimo de 4 portas SFP+, e porta
console serial. 

Especificação:  Deverá  implementar  endereçamento  IPv4/IPv6,  Rota  estática  em
IPv4/IPv6,  Roteamento  Dinâmico em IPv4/IPv6,  backplane  de  no  mínimo 128  Gbps,
tabela  de  endereçamento  MAC  mínima  de  32.000  endereços,  leds  indicadores  de
link/tráfego, velocidade e alimentação.

Funcionalidades: Suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Controle
de Fluxo IEEE 802.3x, Controle de Acesso IEEE 802.1x e suporte a Radius, controle de
broadcast e protecao contra Ataque de Negação de Serviço (DoS), suporte a VLAN por
porta e IEEE 802.1q e suporte a VLAN Q-in-Q, IGMP v1, v2 e v3, IGMP Snooping e
filtragem de grupos multicast, MLD v1/v2 Snooping, Spanning Tree IEEE 802.1d, 802.1w
e 802.1s, Priorização de Tráfego IEEE 802.1p CoS/QoS, CoS/QoS em IPv6, 8 filas de
prioridade e suporte a Traffic Shaping, suporte a IEEE 802.3ad e Port Mirroring, filtragem
de pacotes por ACL em camada 2,3 e 4. Suporte ao protocolo de roteamento RIP para
IPv4 e IPv6. Deverá implementar IPv6 Neighbor Discovery. Conexão ao switch via porta
console e via protocolo ssh. Configuração via Command Line Interface (CLI) e interface
WEB embarcada sendo que todas as funcionalidades exigidas possam ser configuradas
tanto via CLI como WEB, gerenciamento via SNMP v1 v2c, v3 e RMON (grupos 1, 2, 3 e
9), suporte a gerenciamento IPv6 via SSH, WEB e SNMP. Suporte a sFlow e suporte a
log remoto. Atualização de firmware via TFTP ou SFTP (secure FTP). Para rack de 19"
(com parafusos e chapas para fixação), fonte de alimentação com seleção automática de
tensão (100-240 VAC) e suporte a fonte de alimentação redundante.

R$ 13.000,00

Switch

Tipo 4

Switch nível 2/3 Gigabit gerenciável SFP com suporte a 10Gbps. 

Interface:  mínimo de 20 portas  SFP wirespeed  auto-negociação  (velocidade  e  modo
duplex), mínimo 4 interfaces 1000baseT Ethernet UTP RJ45 podendo ser fixas ou GBICs

R$ 19.500,00
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Material Especificação Custo 
unitário*

SFP, 2 portas SFP+, e porta console serial. 

Especificação:  Deverá  implementar  endereçamento  IPv4/IPv6,  Rota  estática  em
IPv4/IPv6,  Roteamento  Dinâmico  em  IPv4/IPv6,  backplane  de  no  mínimo  88  Gbps,
tabela  de  endereçamento  MAC  mínima  de  32.000  endereços,  leds  indicadores  de
link/tráfego, velocidade e alimentação. 

Funcionalidades: Suporte ao protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Controle
de Fluxo IEEE 802.3x, Controle de Acesso IEEE 802.1x e suporte a Radius, controle de
broadcast e protecao contra Ataque de Negação de Serviço (DoS), suporte a VLAN por
porta e IEEE 802.1q e suporte a VLAN Q-in-Q, IGMP v1, v2 e v3, IGMP Snooping e
filtragem de grupos multicast, MLD v1/v2 Snooping, Spanning Tree IEEE 802.1d, 802.1w
e 802.1s, Priorização de Tráfego IEEE 802.1p CoS/QoS, CoS/QoS em IPv6, 8 filas de
prioridade e suporte a Traffic Shaping, suporte a IEEE 802.3ad e Port Mirroring, filtragem
de pacotes por ACL em camada 2,3 e 4. Suporte ao protocolo de roteamento RIP para
IPv4 e IPv6. Deverá implementar IPv6 Neighbor Discovery. Conexão ao switch via porta
console e via protocolo ssh. Configuração via Command Line Interface (CLI) e interface
WEB embarcada sendo que todas as funcionalidades exigidas possam ser configuradas
tanto via CLI como WEB, gerenciamento via SNMP v1 v2c, v3 e RMON (grupos 1, 2, 3 e
9), suporte a gerenciamento IPv6 via SSH, WEB e SNMP. Suporte a sFlow e suporte a
log remoto. Atualização de firmware via TFTP ou SFTP (secure FTP). Para rack de 19"
(com parafusos e chapas para fixação), fonte de alimentação com seleção automática de
tensão (100-240 VAC) e suporte a fonte de alimentação redundante.

Conversor ótico

Tipo 1

Conversor de mídia Gigabit SX/TX

Conversor  de  mídia  10/100/1000Base-T (RJ-45)  autosense,  para  1000Base-SX (SC-
MMF), leds indicadores de link/atividade e alimentação. Compatível com padrões IEEE
802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX. Acompanha
fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC).

R$ 585,00
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Material Especificação Custo 
unitário*

Conversor ótico

Tipo 2

Conversor de mídia Gigabit LX/TX

Conversor  de  mídia  10/100/1000Base-T (RJ-45)  autosense,  para  1000Base-LX  (SC-
SMF) 10Km, leds indicadores de link/atividade e alimentação. Compatível com padrões
IEEE  802.3u  100Base-TX,  IEEE  802.3ab  1000Base-T,  IEEE  802.3z  1000Base-LX.
Acompanha fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC).

R$ 845,00

Expansão de rede 

(materiais)

Inclui  rack,  cabo  UTP  Cat6,  patch  panel,  jacks,  etiquetas,  out-lets,  patch  cords.
estimativa foi feita com base em um rack com 256 pontos de telecom. Não se considera
o custo de ativos.

R$ 290,00
por ponto de 
rede

Expansão de rede

(serviços)

Serviço de instalação dos materiais para expansão de rede. R$ 341,00
por ponto de 
rede

Ponto  de  Acesso
para rede sem fio

Tipo 1 (AP)

Ponto de acesso para rede sem fio padrão IEEE 802.11n, com 2 rádios que operem nas
frequências de 2.4GHz e 5Ghz. Deve ter suporte aos protocolos IPv4 e IPv6. Deve ter
suporte aos padrões IEEE 802.1D e IEEE 802.1Q, possuir suporte ao mecanismo de
segurança IEEE 802.11i (WPA2), possuir tabela de controle de acesso MAC, suportar
IEEE 802.1x com RADIUS Authentication (RFC 2865) e Accounting (RFC 2866). Deve
possuir suporte a Roaming, mecanismo com polling dinâmico, controle de potência do
sinal. Suportar gerenciamento e configuração por interface web (HTTP/HTTPS) fornecida
no próprio equipamento e atualização de firmware. Deve possuir suporte a alimentação
Power  over  Ethernet  (PoE).  O  equipamento  deve  possuir  certificação  Wi-Fi  e  ser
homologado junto a ANATEL. O equipamento deve operar de forma autônoma (modo
standalone) e por meio de um controlador. Deve acompanhar manual em papel ou mídia
eletrônica. Deve acompanhar fonte de alimentação operando com tensão entre 100 e
240 VAC ou injetor PoE (dependendo da demanda).

R$ 4.940,00

Ponto  de  Acesso
para rede sem fio

Ponto de acesso para rede sem fio padrão IEEE 802.11ac, com 2 rádios que operem nas
frequências de 2.4GHz e 5Ghz. Deve ter suporte aos protocolos IPv4 e IPv6. Deve ter

R$ 7.020,00
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Material Especificação Custo 
unitário*

Tipo 2 (AP) suporte aos padrões IEEE 802.1D e IEEE 802.1Q, possuir suporte ao mecanismo de
segurança IEEE 802.11i (WPA2), possuir tabela de controle de acesso MAC, suportar
IEEE 802.1x com RADIUS Authentication (RFC 2865) e Accounting (RFC 2866). Deve
possuir suporte a Roaming, mecanismo com polling dinâmico, controle de potência do
sinal. Suportar gerenciamento e configuração por interface web (HTTP/HTTPS) fornecida
no próprio equipamento e atualização de firmware. Deve possuir suporte a alimentação
Power  over  Ethernet  (PoE).  O  equipamento  deve  possuir  certificação  Wi-Fi  e  ser
homologado junto a ANATEL. O equipamento deve operar de forma autônoma (modo
standalone) e por meio de um controlador. Deve acompanhar manual em papel ou mídia
eletrônica. Deve acompanhar fonte de alimentação operando com tensão entre 100 e
240 VAC ou injetor PoE (dependendo da demanda).

Aparelho  de
Telefone 

Tipo 1

Aparelho  de  Telefone  IP totalmente  compatível  com  as  funcionalidades  do  software
PABX IP Asterisk e protocolo SIP com 02 (duas) portas RJ-45 10/100 UTP/Ethernet com
fonte bivolt e funcionalidade PoE

R$ 300,00

Aparelho  de
Telefone 

Tipo 2

Aparelho  de  Telefone  IP totalmente  compatível  com  as  funcionalidades  do  software
PABX IP Asterisk e protocolo SIP com 02 (duas) portas RJ-45 10/100/1000 UTP/Ethernet
com fonte bivolt e funcionalidade PoE

R$ 630,00

Câmera  analógica
fixa

Colorida, Day & Night, resolução horizontal 700 linhas, CCD 1/3”, alimentação: 12Vcc/24
Vac, Exview HAD, lente de 1,8~12mm – DC auto íris, iluminação mínima: 0,3 color -0,1
P&B, máscara de privacidade, detecção de movimento

R$ 670,00

Câmera  analógica
DOME 

Colorida,  Day  &  Night,  PTZ,  CCD  1/4”,  resolução  horizontal  525  linhas,  iluminação
mínima: 0,7 color -0,2 P&B, foco selecionável:  automático,  manual e semiautomático,
zoom digital, antivandalismo, com suporte de parede, IP 67, alimentação: 12 Vcc ou 24
Vac

R$ 2.530,00
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Material Especificação Custo 
unitário*

DVR 16 canais de vídeo BNC, compressão de vídeo H.264, máscara de privacidade, 1 saída
de vídeo composto, 1 saída de vídeo HDMI (Full HD 1920X1080), acesso via internet
(Explorer,  Mozilla  Firefox  e  Google  Chrome),  software  HMS,  HMS  Mobile  (Apple  e
Android), tamanho máximo de imagem: 16~32 Kbytes/frame em WD1, 16 entradas de
sensor, 4 saídas de alarme, canais de áudio para gravação, com 2HD de até 3 TB

R$ 2.830,00

Câmera IP fixa Colorida,  Day  &  Night,  Sensor  CMOS  ½,5”  Progressive  Scan,  resolução  de  3
megapixels, compressão de vídeo em H.264 / MPEG4 / MJPEG, alimentação 12 Vcc,
suporte para alimentação PoE, lente de 4.7~94.0mm – F1.4~F3.5, zoom óptico de 20
lente de 2,8~12mm – DC auto iris, iluminação mínima:0,3 color – 0,1 P&B, iluminação
mínima: cor a 0.6 lux F1.2, AGC On P/B: 0,08, entrada e saída de alarme

R$ 2.560,00

Câmera IP DOME Colorida,  Day  &  Night,  Sensor  CMOS  1/3”  progressive  scan,  resolução  de  1.3
megapixels, compressão de vídeo em H.264 / MPEG4 / MJPEG, alimentação 24 Vcc,
DC sensor,  DC auto  iris,  Zoom digital  de  16,  índice  de  proteção  IP 66,  iluminação
mínima:0,3 color – 0,1 P&B, iluminação mínima: cor a 0.05 lux F1.4, AGC On, P/B: 0,01
lux F1.4, AGC On, resolução HD (1280X960). Com suporte

R$ 6.910,00

NVR 16  canais,  compressão  de  vídeo  em  H264/MPEG6,  resolução  de  gravação  até  5
megapixels, saída VGA e HDMI (1080P), protocolos suportados TCP/IP, HHTP, DHCP,
DNS,  DDNS,  RTP/RTSP,  PPPoE,  SMTP,  NTP,  FT,  servidor  DDNS  Hiddns  (HDL),
Dyndns, No-IP, IPServer, acesso via internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome,
Software de acesso remoto HMS / HMS Mobile (Android e iOS), suporte para 4 HDDs
SATA de até 4 TB, 8 saídas PoE.

R$ 6.150,00
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2.3 Documento do PATC 2016 - Manutenção

Plano de Atualização Tecnológica Continuada

1. Cadastro
No campo “C.O” informar o código do centro orçamentário do Órgão.

No campo “Nº total de funcionários” informar somente o número de funcionários que trabalham em atividades de apoio a atividades fins do Órgão e não a

quantidade de funcionários usuários da estrutura de TIC do Órgão.

Assinale com um X:      ( ) Planejamento            ( ) Repriorização Data: Nome do arquivo:

Órgão: C.O: 

Responsável pelas informações do PATC: 

E-mail: Ramal: 

Nº total de funcionários: Nº de funcionários de informática: 

Nº de pontos de rede: Percentual da rede que é estruturada:             % 

Possui backbone óptico? Possui rede sem fio? Possui administrador de redes nomeado? 

 

Nº de desktops/notebooks: Nº de servidores: 

Listar os softwares utilizados em desktop: Listar os softwares utilizados em servidores:
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2. Histórico das realizações de 2014 e 2015
No  histórico  de  realizações  o  Órgão  deverá  apresentar  o  que  de  fato  foi  realizado  em  relação  ao  planejamento  anterior  e  justificar  as  eventuais

discrepâncias e saldos. Discorrer sobre os principais problemas enfrentados pelo Órgão quanto a TIC e soluções propostas.

Instruções para o preenchimento da planilha de histórico das realizações:

• Em Saldo de anos anteriores informar a soma de todos os saldos anteriores a 2015;

• Informar o Total de Recurso Aprovado e Realizado nas células correspondentes dos anos 2014 e 2015;

• No quadro Histórico de aquisições inserir apenas itens que tenham sido adquiridos nos anos de 2014 e 2015, independente do ano de aprovação no

PATC;

• Preencher quantas linhas de ação forem necessárias e excluir as que não forem utilizadas;

• Identificar o nome de cada linha de ação;

• Para cada item da linha de ação descrever a quantidade, o valor aprovado e o ano de aprovação no PATC. Descrever também a quantidade e o valor

realizado nos anos de 2014 e 2015. Acrescentar linhas se necessário em cada linha de ação;

• Caso tenha havido aquisição de item diferente do que constava no planejamento, manter a descrição do item original e acrescentar neste mesmo

campo (descrição) uma observação informando o que foi de fato adquirido;

• A planilha está formatada para calcular a somatória do Subtotal em cada linha de ação. Importante: utilizar a tecla TAB ou as setas de navegação do

teclado numérico para sair da edição e nunca a tecla Enter, de modo a preservar a formatação da célula.
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2.1 Planilha de Histórico das realizações em 2014 e 2015
Saldo de anos anteriores R$

Saldo do ano 2015 R$

Valor total aprovado para 2014 R$

Valor total realizado em 2014 R$

Valor total aprovado para 2015 R$

Valor total realizado em 2015 R$

Histórico de aquisições

Linha de Ação: (informar o nome da linha) Aprovado Realizado em 2013 Realizado em 2014

Item Descrição Qtde Valor 
(R$)

Ano de 
Aprovação

Qtde Valor 
(R$)

Qtde Valor 
(R$)

Subtotal 0,00 0,00 0,00

Linha de Ação:  (informar o nome da linha) Aprovado Realizado em 2012 Realizado em 2013

Item Descrição Qtde Valor 
(R$)

Ano de 
Aprovação

Qtde Valor 
(R$)

Qtde Valor 
(R$)

Subtotal 0,00 0,00 0,00
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2.2 Escopo do Plano
O planejamento do PATC Manutenção deve estar alinhado ao Planejamento Estratégico e definir a direção dos investimentos em TIC para sustentar o

negócio do Órgão. 

Discorrer sobre a abrangência do Plano, principalmente com relação às linhas de ação propostas, que devem representar todas as linhas de atuação do

Órgão com relação a TIC. 

3. Linhas de Ação
Descrever os serviços que a área de informática administra e informar, se for o caso, as Unidades/Órgãos usuárias dessa estrutura. 

A seguir algumas propostas de linhas de ação que podem ser adaptadas conforme a necessidade do Órgão, sendo que outras podem ser criadas. 

Propostas de linhas de ação:

• Atualização  do  parque  computacional  para  que  os  técnicos consigam desenvolver  suas atividades.  Descrever  em linhas  gerais  como é

composto  o  parque  de  TIC  dos  técnicos,  diferenciando  os  equipamentos  para  uso  de  pessoal  administrativo  e  os  destinados  a  usuários  de

desenvolvimento de aplicações. Justificar de maneira geral o plano do Órgão para essa linha apontando os benefícios e ganhos esperados com o

planejamento. Ex: reestruturar as áreas administrativas para possibilitar maior agilidade no desempenho das atividades; diminuir obsolescência dos

equipamentos etc. 

• Atualização do ambiente computacional interno do Órgão. Informar os serviços que estão contemplados e justificar de maneira geral o plano do

Órgão para essa linha apontando os benefícios e ganhos esperados com o planejamento. Ex: substituição de equipamento por estar fora de garantia

e/ou sem contrato de manutenção.

• Atualização do ambiente computacional de uso institucional. Caracterizar os serviços que a área de TIC atende e justificar de maneira geral o

plano do Órgão para essa linha apontando os benefícios e ganhos esperados com o planejamento. Ex: sistemas de informação corporativos; segurança

e integridade de dados etc.

• Atualização de rede. Indicar como está baseada a estrutura de rede física, número de estações de trabalho e justificar de maneira geral o plano do

Órgão para essa linha apontando os benefícios e ganhos esperados com o planejamento. Ex: rede de acesso pelos usuários; backbone do Órgão;

backbone da Unicamp.
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• Atualização de infraestrutura dos CPDs/Datacenters. Mostrar como é composta a infraestrutura do Datacenter e justificar de maneira geral o plano

do  Órgão  para  essa  linha  apontando  os  benefícios  e  ganhos  esperados  com  o  planejamento.  Ex.  adequação  das  infraestruturas  elétrica,  de

refrigeração e física (racks, mobiliários para CPD etc.).

4. Planilhas de Recursos

A Planilha de Recursos visa o registro da demanda do Plano de Atualização Tecnológica de todas as linhas de ação identificadas pelo Órgão.

Instruções para o preenchimento da planilha de recursos:

• Realizar o planejamento para os 3 próximos anos. Deve ser planejado a curto, médio e longo prazo de maneira a considerar a base de recursos

instalados como um investimento a ser continuamente preservado e melhorado, com objetivo de manter a qualidade dos serviços prestados;

• Todos os valores deverão ser representados em moeda nacional, sem a utilização de centavos;

• O Guia para Elaboração do Plano de Atualização Tecnológica possui uma lista de produtos com estimativa de preços e especificações padronizadas.

Caso o Órgão tenha uma demanda muito específica que não se enquadre em nenhum dos itens da tabela de produtos com estimativas de preço

padrão, ele poderá solicitar o item com especificação distinta; esta solicitação deverá ser acompanhada de justificativa específica que será avaliada;

• Para a implantação de pontos de rede, deve ser utilizado o preço padrão por ponto, o qual contempla materiais e serviços conforme especificado na

lista de produtos com estimativas de preço padronizadas, devendo ser evitada a descrição detalhada item a item, salvo em situações especiais como

backbone ótico e rede sem fio, por exemplo;

• Para cada linha de ação preencher as planilhas dos anos correspondentes e inserir linhas se necessário. Se uma linha de ação não contemplar os 3

anos, excluir a(s) planilha(s) desnecessária(s). Se for preciso podem ser inseridas outras linhas de ação e respectivas planilhas;

• No campo “Linha de ação” descrever o nome da linha;

• No campo ”Item” utilizar a sequência numérica para cada item incluído;

• No campo “Descrição” descrever o material solicitado;

• No campo “Prior.” apontar a prioridade por item de 1 - 3, sendo 1 de maior prioridade;

• No campo”Unitário R$” após digitação do valor utilizar a tecla TAB ou as setas de navegação do teclado numérico para sair da edição, nunca a tecla

Enter, de modo a não comprometer a formatação da célula; 

• As células do campo “Total R$” estão configuradas para realizar automaticamente o cálculo das colunas “Qtde. X Unitário R$”, portanto se houver a
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necessidade de inserção de linhas para inclusão de itens, deve-se inserir a fórmula; 

• As células do campo “Total Geral Linha de Ação R$” faz o cálculo da somatória de todos os itens da coluna “Total R$”;

• O campo “Justificativa” pode ser utilizado para justificar um único item. Para grupos, utilizar o campo “Justificativas para grupos de itens”.
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4. Planilhas de Recursos

Linha de ação (uma planilha para cada linha de ação): 

2016
Item Descrição Prior. Qtde Unitário R$ Total R$ Justificativa

0,00
0,00
0,00
0,00

Total Geral Linha de Ação 2016 R$ 0,00

Justificativas para grupos de itens (indique os itens que formam o grupo antes de cada justificativa):

2017
Item Descrição Prior. Qtde Unitário R$ Total R$ Justificativa

0,00
0,00
0,00
0,00

Total Geral Linha de Ação 2017 R$ 0,00

Justificativas para grupos de itens (indique os itens que formam o grupo antes de cada justificativa):

2018
Item Descrição Prior. Qtde Unitário R$ Total R$ Justificativa

0,00
0,00
0,00

Total Geral Linha de Ação 2018 R$ 0,00

Justificativas para grupos de itens (indique os itens que formam o grupo antes de cada justificativa):
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5. Consolidação Financeira

Esta tabela resume as necessidades levantadas nas planilhas de recursos para os próximos 3 anos. 

Instruções para preenchimento da planilha de consolidação financeira:

• Transportar as linhas de ação e os valores de cada ano para as colunas correspondentes;

• O campo “Total Geral R$” realiza o cálculo da somatória das células de cada campo “Previsão 201X” e não deve ser alterado;

• Não alterar o formato das células que representam valores (R$).

Linhas de Ação Previsão 2016 Previsão 2017 Previsão 2018

Total Geral R$ 0,00 0,00 0,00
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2.4 Documento do PATC 2016 – Manutenção – Repriorização
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Plano de Atualização Tecnológica Continuada (PATC) 2016 – Linha Manutenção
Planilha de Replanejamento

Órgão Produto Qtde Val. Unit. Total (R$)
Sigla do Órgão 0 0,00 0,00
Linha de Ação descrição do produto

Subtotal

Linha de Ação descrição do produto

Subtotal

Total 0,00



3. PATC Projeto

Para o PATC Projeto não há garantia prévia de alocação de recursos orçamentários. A CTIC/ConTIC

avalia e aprova tecnicamente os projetos considerados pertinentes e os encaminha para a AEPLAN. 

Cabe ao Órgão, cujo projeto tenha sido aprovado, a verificação junto a AEPLAN da possibilidade de

financiamento por meio de revisões orçamentárias ou de recursos de outra natureza.

3.1 O Processo PATC Projeto

Encontram-se abaixo as macro atividades do processo elaboração do PATC Projeto:

• CTIC elabora proposta de regras, de orientações e de cronograma;

• ConTIC aprova regras, orientações e cronograma;

• CTIC divulga o calendário para o ano e disponibiliza os formulários, regras e orientações;

• Órgãos realizam levantamento da demanda de projetos, registram e enviam à CTIC;

• CTIC recebe demanda do PATC Projeto, faz análises, consultas (caso seja necessário), solicita

pareceres aos membros do ConTIC e elabora documentos complementares para apreciação do

ConTIC;

• ConTIC analisa projetos e documentos, emite pareceres e encaminha à CTIC;

• CTIC encaminha demanda de projetos aprovados para AEPLAN;

• CTIC envia parecer do projeto ao Órgão;

• Órgão resubmete, se for de seu interesse, versão revisada do projeto para CTIC, nos casos em

que forem solicitados esclarecimentos e/ou complementação de informação.

• Uma vez ao ano, a CTIC solicita aos órgãos informações de acompanhamento de projetos PATC

aprovados pelo ConTIC que receberam recurso Unicamp.

3.2 Orientações gerais para o PATC Projeto

• Para  projetos  podem  ser  solicitados:  infraestrutura,  consultoria,  treinamentos,  mão-de-obra

temporária.

• O Órgão deve encaminhar o plano do projeto impresso por meio de ofício à CTIC e em formato

eletrônico para o endereço patc@ccuec.unicamp.br  

• Após a avaliação inicial pelo ConTIC, o Órgão poderá resubmeter uma nova versão do projeto a

qualquer momento.
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3.3 Documento do PATC 2016 - Projeto

Plano de Atualização Tecnológica Continuada

1. Cadastro
No campo “C.O” informar o código do centro orçamentário do Órgão.

Nome do arquivo: Data:

Órgão: C.O: 

Responsável pelas informações do PATC: 

E-mail: Ramal: 

2. Título
Descrever o título do projeto.

3. Resumo
Descrever o projeto apresentando seu contexto no Órgão, destacando os objetivos, as alternativas avaliadas para a solução e a estratégia que foi adotada.

4. Justificativa
Justificar de maneira geral os benefícios e ganhos esperados.

5. Este Projeto está vinculado: (em caso positivo complete as informações)
• A alguma linha de ação do PATC Manutenção do Órgão? Qual (is)? 

• Ao PLANES Unicamp? Se sim, citar qual programa, linha, iniciativa.

• Ao PLANES do Órgão?
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• A algum projeto institucional? Qual (is)?

6. O projeto tem possibilidade de conseguir ou já possui algum recurso de outra fonte? Qual (is)?
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7. Planejamento
• Listar as atividades e os recursos necessários por ano, para todo o projeto, até a sua conclusão, e inserir linhas se necessário;

• Repetir as planilhas para a quantidade de anos necessários;

• Consultoria e treinamento: apresentar o valor de homem-hora estimado ou o valor total do serviço;

• O valor do salário por ano de cada RH temporário deve ser: (salário referência inicial x 13,33 + encargos de 29,5%);

• As células do campo “Total R$” estão configuradas para realizar automaticamente o cálculo das colunas “Qtde. X Unitário R$”, portanto se houver a

necessidade de inserção de linhas para inclusão de itens, deve-se inserir a fórmula; 

• O campo “Total Geral R$” realiza o cálculo da somatória das células de cada campo “Total R$” e não deve ser alterado.

Ano:

Atividades (macro) Resultados Esperados Prazo de execução

Descrição Qtde Unitário
R$

Total
R$

Justificativa/observação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Geral R$ 0,00
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3. 4 Acompanhamento de Projetos

Plano de Atualização Tecnológica Continuada

1. Cadastro
No campo “C.O” informar o código do centro orçamentário do Órgão.

Nome do arquivo: Data :

Órgão: C.O: 

Responsável pelas informações do PATC: 

E-mail: Ramal: 

2. Título
Descrever o título do projeto.

3. Recursos Financeiros

Descrever os recursos alocados a esse projeto pela AEPLAN e por outras fontes (especificar cada fonte) e os saldos disponíveis. 

Fonte do Recurso Data de alocação
do recurso

Recursos
Alocados (R$)

Recursos
Gastos (R$)

Saldo (R$) 

 TOTAL (R$)
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4. Status do projeto

Descrever se o projeto está finalizado, em andamento, parado, suspenso ou se foi cancelado. Descreva os motivos pelos quais o projeto ainda não foi 
finalizado ou encontra-se parado, suspenso ou tenha sido cancelado.

5. Principais Resultados

 Descrever os  principais resultados alcançados até o momento.

6. Atividades Desenvolvidas

      Descrever as atividades desenvolvidas e finalizadas no projeto 

7. Atividades em andamento (A) e atividades planejadas (P)
 Descrever as atividades em andamento e as atividades planejadas para o projeto, não deixando de incluir uma previsão para execução. 

Atividades (macro) Resultados Esperados A ou P Prazo de execução
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4. Procedimentos para Disponibilização de Equipamentos (computadores 
pessoais)

Introdução:

Visando incentivar a renovação do parque computacional da Universidade e a reciclagem

de equipamentos de informática, o CONTIC estabeleceu que, a partir de 2011, todos os

órgãos participantes do PATC deverão disponibilizar um computador pessoal existente para

cada unidade nova adquirida com recursos do PATC.

Os procedimentos para viabilizar essa meta serão vinculados ao processo “Reciclagem de

Equipamentos  de  Informática”  sob  a  responsabilidade  da  DGA  e  CEMEQ  e  serão

atividades dentro do processo “Execução do PATC” sob a responsabilidade da AEPLAN.

A proposta de vincular essas ações foi adotada pelo potencial que a disponibilização de

equipamentos apresenta para melhorar o já muito bom desempenho que a DGA e CEMEQ

vem conseguindo desde a implantação do processo de reciclagem. 

Procedimentos:

1- Cabe à DGA/Seção de Bens Disponíveis manter atualizadas as informações referentes

ao  movimento  mensal  dos  “Equipamentos  de  informática  recolhidos”  para  os  órgãos

participantes do PATC.

2- Quando da solicitação à AEPLAN da autorização e liberação do recurso orçamentário

para  a  aquisição  de  computadores  pessoais,  o  órgão  deve  se  comprometer  com  a

disponibilização  do  correspondente  número  de  computadores  (CPU+Monitor+Teclado)

informando o cronograma previsto de liberação dos equipamentos. Para a disponibilização

dos  equipamentos  os  órgãos  devem  se  utilizar  do  procedimento  existente  na  DGA

preenchendo o “Formulário para Recolhimento de Bens em Condições de Uso”.

3- A AEPLAN enviará à DGA/Seção de Bens Disponíveis o cronograma da previsão de

liberação de equipamentos elaborado pelos órgãos participantes do PATC.
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4- Para autorizar o recurso solicitado, a AEPLAN deve checar com a DGA/Seção de Bens

Disponíveis  se  o  órgão  solicitante  não  está  em  débito  com  a  disponibilização  de

equipamentos. O órgão solicitante tem até seis (6) meses para quitar os compromissos de

disponibilização assumidos no instante da solicitação do recurso orçamentário. Se o órgão

estiver  em  débito  o  recurso  não  será  autorizado  até  que  a  liberação  ocorra.  Cabe  à

DGA/Seção de Bens Disponíveis fazer os registros se o órgão liberou um número maior de

equipamentos ficando assim com crédito para a próxima solicitação.

5- Caso  o  órgão  não  consiga  cumprir  os  compromissos  por  algum motivo  tais  como,

processo de compra não encerrando no prazo previsto, equipamentos distribuídos a novos

quadros de pessoal, novas funções absorvidas etc., a direção do órgão deverá justificar a

exceção junto à AEPLAN que a encaminhará à CTIC para análise, se necessário.

Observações:

·  As  atividades  de  confecção  do  relatório  pela  DGA e  do  comprometimento  do  órgão

quando da solicitação entraram em vigor em janeiro de 2011. As atividades de checagem

da AEPLAN para a liberação de recursos somente não foram executadas na 1ª solicitação

de cada órgão em 2011.
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