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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Planejamento e Governança Corpora�va de TIC

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA

INFORMAÇÕES DO REQUISITANTE DA ÁREA TÉCNICA

Nome:

Cargo:  CPF:

Órgão: Setor:

E-mail: Telefone:

INFORMAÇÕES DO REQUISITANTE DA ÁREA DE NEGÓCIO

Nome:

Cargo: CPF:

Órgão: Setor:

E-mail: Telefone:

REQUISITOS DA APLICAÇÃO/SISTEMA/SERVIÇOS

Nome da Aplicação/Sistema/Serviço:  

Descrição:
(Descrever a finalidade da aplicação, seu
público, período de u�lização [tempo
determinado ou não].)

 

Está vinculado a um projeto de governo (   ) Sim  (   ) Não
Nome:

Envolve gestão financeira: (   ) Sim   (   ) Não
Caso posi�vo informar:

Licenciamento (  ) Aplicação proprietária adquirida (  ) So�ware Livre

Caso seja uma aplicação proprietária,
favor informar:

Nº do processo de aquisição das licenças:______________________________
Publicação do Extrato de Contratação DODF:____________________________
Nome Executor:__________________________________________________
Matrícula Executor:_______________________________________________

Caso exista contrato de suporte do
fornecedor, favor informar:

Nº do processo de contratação do serviço:______________________________
Publicação do Extrato de Contratação DODF:____________________________
Vigência contratual: _______________________________________________
Nome Executor:__________________________________________________
Matrícula Executor:_______________________________________________

Foi/será necessário a realização de
capacitação para u�lização e/ou
instalação da aplicação?

(  ) Sim  (  )Não
Período de realização:_____________________________________________
 

Endereço web DNS (FQDN):

www.__________________________.<*orgãodistrital>.df.gov.br
A u�lização está condicionada a disponibilidade e deve respeitar as seguintes regras sintá�cas:

Tamanho mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, não incluindo a sigla do órgão. Por exemplo: no domínio
xxxx.orgão.df.gov.br, esta limitação se refere ao xxxx;
Caracteres válidos são letras de "a" a "z", números de "0" a "9", o hífen;
Não conter somente números;
Não iniciar ou terminar por hífen.

* É opcional caso seja projeto de Governo.

Visibilidade: (   )Internet         (   )GDF Net

Linguagem: (   )PHP    (   )ASP.NET   (   )C#  (   )Perl  (   )Python  (   )Java (   )CGI  (   )Outra: ___________________
Versão:

Servidor de Aplicação:

(   )IIS   (   )Zend Server CE  (   )Apache (   )Tomcat (   )Glassfish* (   ) JBoss  (   )Outro: _______________
Versão:
Tamanho da aplicação: ___MB
Realiza transferência de arquivos?: (    )Sim. Expecta�va de tamanho:____ .  (   )Não.

Banco de dados: 
 
 

(   )SQL Server (   )PostgreSQL (   )MySQL  (   )Oracle (   )Outro: ___________
Versão:
Expecta�va de tamanho da base de dados: _____

Envio de e-mail:
(   ) Sim    (   )Não
Expecta�va média de quan�dade de mensagem de envio por dia:
Expecta�va média de quan�dade de des�natário por mensagem ( máximo 20):     

Backup:
(Descrever as pastas, bancos).
 
Poli�cas de backup padrão em uso pelo
CeTIC;
* Maquinas Virtuais: Retenção de 10 dias
full (snapshot).
** Banco de Dados Corpora�vos:
Retenção de 10 dias full, 12 mensais full.
 

 
 

Topologia lógica:
(Representação gráfica do ambiente
contendo a organização dos recursos/
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componentes/serviços que integram a
solução de forma mais detalhada possível,
incluindo porta TCP e UDP, nome do
serviço, diretórios  etc.)
 
*Uma ferramenta que pode ser u�lizada
para desenhar a topologia é o Gliffy
(h�ps://www.gliffy.com/), nele é possível
criar uma conta gratuita e desenhar até 5
diagramas ou então fazer uso dos ícones
apresentados abaixo.
 
Banco de Dados:

Servidor de aplicação:
 

 
Serviços:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações:
(Registre aqui quaisquer informações
complementares que possam facilitar o
atendimento.)

 

Matriz de responsabilidade R.A.C.I.
R: Responsável por executar uma
a�vidade;
A: Autoridade, quem responde pela
a�vidade, o dono;
C: Consultado, quem deve ser consultado
e par�cipar da decisão ou a�vidade no
momento que for executada;
I: Informado, quem deve receber a
informação de que uma a�vidade foi
executada;
 
Lembre-se das regras básicas:

para toda a�vidade, deve exis�r
pelo menos 01 um responsável em
executá-la (R) e um dono (A);
não pode exis�r mais de uma
autoridade para uma mesma
a�vidade (A).

 
Matriz de Responsabilidade R.A.C.I.

Id A�vidades SUTIC
SEPLAG

ÓRGÃO
Requisitante ...

1.1 Datacenter - Definição dos requisitos técnicos de infraestrutura C/I R/A  
1.2 Datacenter - Comissionamento de recursos tecnológicos R/A I  
1.3 Datacenter – Deploy de Bases de Dados R/A C/I  
1.4 Datacenter – Deploy da Aplicação/Sistema C/I A/R  
1.5 Datacenter – Registro de domínio xxx.xx.df.gov.br R/A C/I  

1.6 Datacenter – Definição de poli�cas de backups de acordo com a informação
dada pela área requisitante de negócio e técnica R/A C/I  

2.1 Rede – Definição de endereçamento IP para aplicação/sistema R/A C/I  
2.2 Rede – Criação de regras de acesso/segurança (firewall) R/A C/I  
3.1 Aplicação – Parametrização C/I R/A  
3.2 Aplicação – Suporte Técnico ao usuário C/I R/A  
3.3 Aplicação – Homologação e testes C/I R/A  
3.4 Aplicação – Gestão e Operação C/I R/A  
... ... ... ...  

Documentos anexos entregues:
*A não entrega da totalidade dos
documentos listados apresenta um risco
elevado de problemas na
instalação/sustentação/manutenção do
sistema/serviço em questão.
 
Obs: Anexar ao processo SEI todos os
documento aqui citados.

(  )Sim (  )Não - Cópia do Manual de instalação: __________________________________________
(  )Sim (  )Não -  Cópia do Manual do usuário: _____________________________________________
(  )Sim (  )Não -  Cópia do Registro de licenciamento: _______________________________________
(  )Sim (  )Não -  Especificação e Diagrama de Casos de USO: _________________________________
(  )Sim (  )Não -  Código fonte e todas as dependências de bibliotecas: _________________________
(  )Sim (  )Não -  Documentação da Arquitetura: _________________________________________
(  )Sim (  )Não -  Manual do Ambiente de Desenvolvimento: _________________________________
(  )Sim (  )Não -  Manual de Implantação do sistema: ______________________________________
(  )Sim (  )Não -  Manual de Geração de Build:   ___________________________________________
(  )Sim (  )Não -  Modelo de dados: ___________________________________________________
(  )Sim (  )Não -  Dicionário de dados: _________________________________________________
(  )Sim (  )Não - Outros: _______________________________________________

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nome do Desenvolvedor ou Gerente de
Projeto:  

Cargo: CPF:

E-mail: Telefone:

Vinculo c/ GDF: (   ) Servidor Efe�vo  (  ) Servidor Comissionado (  ) Terceirizado (  ) Convênio  (  )Contratado

Fabrica de So�ware:
(Contratado)

(  ) Sim  (  )Não Nome:

CNPJ: Contrato: Proc. SEI/SICOP:                                

* O suporte técnico não será realizado pela SUTIC, mas pelo solicitante.

** Eventuais custos rela�vos aos serviços dedicados serão repassados ao solicitante.

https://www.gliffy.com/
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_______________________________________________

Assinatura/carimbo do Gestor da Área Técnica

Nome: _________________________________

CPF: _______________________

(Gestor da Área Técnica)

_________________________________________________

Assinatura/carimbo do Gestor da Área de Negócio

Nome: _________________________________

CPF: _______________________

 (Gestor da Área de Negócio)

 

De acordo. Conforme prescrito na Portaria nº 484, de 25 de outubro de 2018, publicado no DODF nº 205 de 26/10/2018, Parágrafo Único do art.
2º, declaro que a presente demanda encontra-se contemplada no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do Órgão / Unidade
Administra�va solicitante.

Brasília, ______ de __________________de 20____

 

_______________________________________

Nome/carimbo e 

Assinatura da Autoridade Máxima do Órgão

Documento assinado eletronicamente por FABIO GALVAO FERREIRA TABOSA - Matr. 1431245-
X, Coordenador(a) Técnico(a) do Centro de Dados, em 07/11/2018, às 10:30, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 14667071 código CRC= 2D0A023B.
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