
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO  E PESQUISA -
SMTI

Processo:

Nº ____________________
Fls. ___________________
Rubrica _______________

CONTRATAÇÃO DE TIC

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Aquisição  de  Licenciamento  e  Migração  para  Sistema Operacional  Windows  Server  2019
Datacenter 64 bits 32 core COM TREINAMENTO MÍNIMO  DE 5 ANALISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade/Setor: DGR/SMTI/SGG

Responsável: WELLINGTON

Órgãos Integrantes SMTI – SGG – CGM – SEMFAZ – SEMUSA – IPAM – EMDUR ….

NECESSIDADE E MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No cenário atual, em que os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) pelos órgãos e entidades
governamentais são crescentes, tanto na contratação de serviços como na aquisição de equipamentos, e a
TI  mantém-se  em  rápida  e  continuada  evolução,  é  essencial  a  utilização  de  fontes  de  informações
confiáveis e atualizadas, que concorram para que as fiscalizações que são realizadas no Poder Executivo
Municipal  estejam sempre em conformidade com as melhores práticas mundiais e significativo nível de
conteúdo técnico embasando as conclusões alcançadas.
É importante frisar ainda que essa base de conhecimentos é em sentido amplo e servirá de auxílio a esta
Prefeitura na implantação (como por exemplo) da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará
em vigor a partir do segundo semestre de 2020, portanto, é essencial que esta Municipalidade revise seus
processos para estar em conformidade com a lei.
O mercado de Tecnologia da Informação – TIC é marcado pela evolução contínua, pela mudança de
padrões  e,  consequentemente,  pela  incerteza do futuro.  Nesse cenário,  os  gestores  de Tecnologia  da
Informação são constantemente chamados a tomar decisões estratégicas em curto prazo, baseados nas
suas  experiências  e  discernimento  pessoais,  em  informações  esparsas  oriundas  da  internet,  ou
informações advindas dos fornecedores que comprometem a imparcialidade das análises.
O apoio de empresas especializadas em software de gestão de segurança e sistema operacional.
Em relação aos serviços de aconselhamento imparcial em TIC, é recomendável sua contratação para
subsidiar os trabalhos de prospecção e definição de soluções nos diversos segmentos tecnológicos, objeto
do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  –  PDTIC  deste  órgão.  Com  esta
contratação, os gestores e técnicos em TIC podem encurtar o processo de escolha e decisão de adoção das
tecnologias por meio de consultas às bases de conhecimento, as quais revelam para que são destinadas,
onde devem ser empregadas, quais benefícios apresentam e em quais situações devem ser utilizadas.
Além disso,  pode-se  fazer  o  monitoramento  do ciclo  de  amadurecimento  das  tecnologias,  indicando
quando elas estarão no seu estágio de menor risco para sua adoção, podendo assim evitar tecnologias com
grande grau de imaturidade, minimizando os riscos e os desafios que comumente são traduzidos em
atrasos e aumento de custo na sua implantação.
Outro  benefício  é  reduzir  aquisições  equivocadas  por  critérios  secundários  e  impróprios.  A base  de
conhecimento oferecerá pesquisas dos principais critérios de seleção e escolha de produtos e fornecedores
junto à base de clientes que já utilizam tais produtos. A identificação da maturidade das tecnologias e
produtos previne a adoção de tecnologias e aquisições de produtos em fase final do seu ciclo de vida.
Tecnologias e produtos em fase final de vida possuem pequeno horizonte de fornecimento de suporte,
manutenção e atualizações e ocasionam a necessidade de substituição antecipada, resultando em gastos
extraordinários evitáveis.  Além disso, os benefícios esperados na redução dos riscos de seleção e escolha
de tecnologias e na redução do tempo das decisões em TIC propiciarão, em última instância, um aumento
da eficiência dos serviços prestados e uma economia aos cofres públicos.
Outros fatores importantes que justificam essa contratação são:

• A busca da melhoria na qualidade dos serviços prestados à sociedade, estruturado e qualificado, por meio
de estudos e pesquisas, o processo de planejamento com o uso intensivo de tecnologia e do contínuo e
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adequado investimento no ambiente tecnológico;
• A busca pela adoção de tecnologias abertas, novos padrões e protocolos de aceitação ampla, preservando a

independência  e  autonomia  dos  sistemas  provedores  de informação,  bem como automatizar  processos
críticos de negócio; e

• Eximir os gestores de TIC de tomar decisões estratégicas baseados nas suas experiências e discernimento
pessoais,  bem como em informações esparsas  e parciais  advindas da Internet  ou, ainda, com apoio de
fornecedores, que podem comprometer a imparcialidade das informações.

Por  fim,  entende-se  que  a  contratação  em tela  proporcionará,  de  modo gerenciável,  a  plena  administração  de
informações tempestivas e de grande relevância à Prefeitura Municipal de Porto Velho por meio do atendimento às
necessidades institucionais de TIC sem sobrecarga de sua atual força de trabalho, além de garantir, em princípio,
uma maior economicidade pelo processo proposto de licitação (SRP) conseqüência de ganho em escala que se
estabelecerá.

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

• Uso de Sistema Operacional com recursos avançados e segurança atualizado;
• Manter atualizados Sistema operacional;
• Prestar suporte à aos Projetos que envolvam Tecnologia no Âmbito de Todo Executivo 

Municipal.
• Garantir maior agilidade ao ciclo processual.
• Garantir estrutura adequada à tática da SMTI.

PROJETOS RELACIONADOS
Existe algum projeto em andamento relacionado a esta contratação?

Sim  - Qual? 

Não

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação está alinhada a algum objetivo do planejamento estratégico institucional da Prefeitura 
Municipal de Porto Velho?

Sim  - Qual?  
1.  Desenvolvimento Econômico

1.1.  Criar agencia de Desenvolvimento Econômico de Porto Velho
1.2.  Criar central de abastecimento de Rondônia
1.3.  Elaborar alterações nas regulações ambientais e de infraestrutura urbana
1.4.  Estimular Economia
1.5.  Estimular inovação tecnológica

2.  Saúde
2.1.  Criar marcação consultas 0800 e presencial
2.2.  Garantir atendimento ambulatorial 24 horas
2.3.  Integrar rede saúde Municipal com Estadual

3.  Educação
3.1.  Atingir meta do IDEB
3.2.  Incluir serviço Básico de saúde a criança e ao adolescente
3.3.  Melhorar o desempenho da rede de ensino fundamental
3.4.  Melhorar serviço de alimentação/nutrição na rede de ensino municipal

4.  Gestão Pública
4.1.  Criar Escola de Governo
4.2.  Criar o centro de desenvolvimento de gestão pública municipal
4.3.  Criar o Centro de Formação e Treinamento de Servidores Públicos Municipais
4.4.  Criar o Centro de Pesquisas e Estatísticas Econômicas e Sociais do Município

5.  Infraestrutura
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5.1.  Concretizar Regularização Fundiária
5.2.  Criar lei Cidade Limpa
5.3.  Criar Programa de Revitalização/Recuperação/Criação de Áreas Verdes
5.4.  Criar Programa de Revitalização/Recuperação/Criação de Passeios Públicos
5.5.  Criar Programa de Revitalização/Recuperação/Criação de Praças
5.6.  Realizar ampla gentrificação da orla urbana de PVH

6.  Saneamento
6.1.  Construir Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto em 80% de PVH
6.2.  Criar Programa intensivo de Limpeza Urbana
6.3.  Implementar Rede de Abastecimento de agua em 100% de PVH

7.  Secretaria da Família
7.1.  Criar a Secretaria da Família
7.2.  Potencializar as ações da Prefeitura
7.3.  Unificar e Coordenar os programas Sociais

8.  Agricultura
8.1.  Criar cinturão verde de PVH
8.2.  Criar cooperativa de produção de alimentos
8.3.  Criar novo mercado municipal e PVH 

9.  Turismo
9.1.  Criar o Centro do turismo de Porto Velho na EFMM
9.2.  Implantar o Mirante do Madeira ao lado da EFMM
9.3.  Transformar localidade da Igreja de Santo Antônio

10.  Mobilidade Urbana
10.1.  Aprimorar Asfaltamento Urbano
10.2.  Criar Abrigos de Ônibus Robustos
10.3.  Infraestrutura de Arborização
10.4.  Infraestrutura de Passeios Públicos

11.  Secretaria Distrital
11.1.  Criar a Secretaria Distrital
11.2.  Implantar Patrulhas mecanizadas nos distritos
11.3.  Levar todos os serviços públicos da PMPV para os distritos 
11.4.  Potencializar e alavancar as capacidades econômicas dos distritos

12.  Porto Velho 2030
12.1.  Nomear a Equipe Porto Velho 2030

A contratação está alinhada a algum objetivo do planejamento estratégico de TIC?
Sim  - Qual?

Não

1.  Promover a Transparência e Acessibilidade por meios Eletrônicos
1.1.  Garantir Acessibilidade aos Serviços Digitais Desenvolvidos pela PMPV

2.  Garantir Continuidade Operacional dos Serviços Informatizados
2.1.  Gerenciar Aquisições da CMTI
2.2.  Aprimorar a Segurança da Informação
2.3.  Manter Contratos de Serviços de TI Externos
2.4.  Garantir a Estrutura de TI Apropriada a PMPV
2.5.  Aperfeiçoar Governança de TI

3.  Orientação Para o Futuro
3.1.  Suportar e Promover Padrões de Interoperabilidade Portabilidade e Colaboração nos Siste-

mas da PMPV
3.2.  Garantir Desenvolvimento de Competências Na Força De Trabalho de TI

4.  Contribuição Para o Município
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4.1.  Garantir a Gestão e Execução dos Recursos Orçamentários de TI
4.2.  Prover e Manter Soluções de Software Por Meio de Desenvolvimento ou Aquisição 
4.3.  Fomentar Acordos de Colaboração Técnica

5.  ERP de Gestão Municipal
5.1.  Estudo de Viabilidade de Software ERP
5.2.  Produtos de Tecnologia - Atendimento e Suporte
5.3.  Produtos de Tecnologia – Governança
5.4.  Aprimorar os processos internos da CMTI
5.5.  Consolidar a Governança de TI Organizacional
5.6.  Garantir transparência por meio das soluções de TI
5.7.  Impulsionar o Desempenho estratégico geral da Prefeitura
5.8.  Ter Agilidade e efetividade no atendimento das demandas solicitadas

Área Requisitante da Solução
      

  Em      /       /         

______________________________
Demandante


