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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD (PARTE I)
1 INTRODUÇÃO
Em conformidade com o art.  11 da Instrução Normativa n° 4,  de 11 de setembro de 2014, emitida pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN SLTI/MP 4/2014), a fase de
Planejamento da Contratação terá início com o Documento de Oficialização da Demanda, a cargo da área requisitante da
solução.
2 ÁREA REQUISITANTE
a) Identificação da área requisitante
Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):Divisão de redes e Serviços de Internet
Responsável pela demanda: Idelvandro José de Miranda Fonseca
E-mail: idelvandro@unifesspa.edu.br
Matrícula/SIAPE: 2139800
Ramal: 94 2101-5946
b) Identificação e ciência do Integrante Requisitante
Nome: IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação
E-mail: idelvandro@unifesspa.edu.br
Matrícula/SIAPE: 2139800
Ramal: 94 2101-5946
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN 4/2014
SLTI/MP, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe que irá efetuar o planejamento da Contratação
de que trata este documento.
3 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Nome do Projeto/Solução: Expansão da solução de rede sem fio Unifesspa em todas as suas unidades, na sede e fora de
sede.
Objetivos Estratégicos do Requisitante: PDI - OE.02 - Manter, modernizar e expandir as soluções e serviços de TIC.
Necessidades previstas no PDTIC: NTI005 - Garantir a continuidade de operações de TI.
NTI008 - Ampliar a rede sem fio dos campi de Marabá e dos fora de sede.
Ações prevista no PDTIC: NTI005 - A012 Prover alta disponibilidade para as aplicações e serviços.
NTI008 - A165 Ampliar a rede sem fio dos campi de Marabá e dos fora de sede.
4 MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
A composição de demanda desta contratação objetiva realizar a expansão do quantitativo de equipamentos da rede sem fio corporativa da Unifesspa.
Devido ao ingresso de alunos nas Unidades da Sede e Fora de Sede, a crescente inclusão de serviços, dispositivos e usuário à rede, ocasionam a
demanda de ampliação faz-se necessária a aquisição e instalação de mais ativos de rede sem fio para atendimento aos novos usuários. A construção
dos prédios de laboratório de produção e saúde animal - Xinguara, bloco de salas de aula/administrativo - São Félix do Xingu, bloco de laboratório de
Santana  do  Araguaia,  Restaurante  Universitário  em Marabá  e  Laboratório  da  Faculdade  de  Ciências  Sociais  do  Araguaia  Tocantins  -  FACSAT,
demandam infraestrutura lógica, a fim de prover o serviço de conectividade sem fio, que possibilitam acesso aos serviços informatizados oferecidos pelo
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC.
5 RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Modernização da rede sem fio corporativa;
Aumento da disponibilidade de pontos de acesso à rede;
Aumento da cobertura de rede sem fio na Sede e Fora da Sede;
Equipamentos mais modernos e com garantia por 60 (sessenta) meses.

6 DESCRIÇÃO DOS ITENS
A descrição e quantitativos referentes a essa aquisição serão realizados em documento separado, devido a complexidade da
analise e especificidades da solução.
7 ENCAMINHAMENTO
Encaminha-se a Coordenadoria de Governança em Tecnologia da Informação do Centro de Tecnologia da Informação e
Comunicação para providências.
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