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“ Documento de diagnóstico,

planejamento e gestão dos

recursos e processos de Tecnologia

da Informação, que visa a atender

as necessidades finalísticas,

tecnológicas e de informação de

um órgão ou entidade para um

determinado período. Representa

um importante instrumento de

gestão e governança de TIC que,

além de possibilitar a transparência

e a organização das contratações e

ações de TIC do órgão ou entidade,

permite a aplicação de recursos de

maneira justificada, o alinhamento

estratégico, a garantia do controle,

o direcionamento de recursos para

as áreas mais relevantes e, por fim,

a racionalização do gasto público e

a melhoria do serviço prestado à

sociedade.

”

INTRODUÇÃO

O PDTIC exerce um papel tático dentro da organização, guardando observância

com os princípios da racionalização, padronização, uniformidade e economicidade,

e harmonia com os norteadores estratégicos institucionais, tais como

Planejamento Estratégico do Governo, Planejamento Estratégico da SEEC-DF,

Plano Plurianual do DF, Estratégia Geral de TI do DF, entre outros.

Do ponto de vista do ordenamento legal, o PDTIC assumiu papel mais relevante

com o advento do Decreto Distrital nº 40.015, de 14 de agosto de 2019, que

estabelece, entre outras disposições, a obrigatoriedade de os órgãos e entidades

que compõem a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal elaborarem e

publicarem seus respectivos PDTIC’s como condição para as aquisições e

contratações de bens, soluções e serviços de TIC.

Antes de se tornar uma determinação legal, a publicação dos PDTIC’s dos órgãos

distritais já era uma exigência contida na última Estratégia Geral de Tecnologia da

Informação vigente no Distrito Federal (Decreto Distrital nº 37.574, de 26 de

agosto de 2016), abordada em inúmeras Decisões proferidas pelo Tribunal de

Contas do Distrito Federal (Decisões nº 6113/2014, nº 2128/2016, nº 4645/2016,

nº 176/2018), além de encontrar, também, previsão no Decreto Distrital nº 37.667,

de 29 de setembro de 2016, que trata da contratação de bens e serviços de TI no

âmbito do Governo do Distrito Federal.

Sendo assim, em cumprimento ao acervo normativo sobre o tema e adotando as

melhores práticas de governança de TIC, este PDTIC apresenta como escopo a

definição de um planejamento que permita à SEEC-DF atingir com maior eficiência

seus objetivos institucionais, de modo a proporcionar a otimização de recursos, a

devida execução do seu plano estratégico, o aprimoramento dos serviços e

processos de TIC da organização e, consequentemente, a potencialização das

ações e resultados das áreas finalísticas envolvidas.

PDTIC
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O novo ciclo de gestão governamental, iniciado no

ano de 2019, implementou alterações na estrutura

orgânica do Governo do Distrito Federal,

promovendo, entre outras mudanças, a fusão entre a

Secretaria de Estado da Fazenda - SEF e a Secretaria

de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão –

SEPLAG, conforme disposições do Decreto Distrital

nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, que deu origem

à Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento,

Orçamento e Gestão – SEFP.

Posteriormente, realizou-se nova mudança na

estrutura administrativa distrital, com a criação da

Secretaria de Estado de Economia do Distrito

Federal – SEEC-DF pelo Decreto Distrital nº 40.030,

de 20 de agosto de 2019, que extinguiu a SEFP e

transferiu as suas competências – anteriormente

previstas no Decreto Distrital nº 39.610/2019 – para

a nova Pasta.

BREVE HISTÓRICO – FUSÃO DAS SECRETARIAS

As antigas SEF e SEPLAG possuíam PDTIC’s vigentes

até 2019, e como essas unidades eram compostas de

diversas áreas e soluções de TIC próprias, como

infraestrutura de Datacenter, desenvolvimento e

manutenção de sistemas, suporte à usuários etc, que

geraram suas próprias demandas e necessidades

relacionadas às respectivas competências, faz-se

imprescindível, na elaboração deste PDTIC da SEEC-

DF, a integração daqueles documentos de

planejamento, alinhando-os à nova realidade da Pasta,

com foco nos contratos em execução, nas

contratações previstas, no desenvolvimento de

sistemas e nas ações de governança de TIC.

PDTIC
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O prazo de validade deste PDTIC compreende o biênio 2020-2021, com previsão de revisão anual ou,
extraordinariamente, quando houver necessidade. O Comitê de Gestão de TIC da SEEC decidiu por prorrogar a
vigência para 2022, conforme processo nº 00040-00007262/2022-70.
Em relação à abrangência, cabe destacar, inicialmente, que o Decreto Distrital nº 40.015/2019, já mencionado
acima, conferiu à SEFP (atual SEEC-DF) a função de unidade responsável exclusiva pela gestão, sustentação e
operação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal – CeTIC-DF e da Rede
Corporativa Metropolitana GDFNet. É o que se verifica a partir da redação do Art.3º do referido diploma legal,
a seguir transcrito:

VALIDADE E ABRANGÊNCIA

Art. 3º A Secretaria de Estado de Fazenda,
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito
Federal, por meio da Subsecretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação da
Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa,
fica responsável direta e exclusivamente pela
gestão, sustentação e operação do CeTIC-DF e
da rede GDFNet.

Depreende-se deste trecho legal, ainda, que à Subsecretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação –
SEEC/SPLAN/SUTIC foram atribuídas as competências
diretas para gestão do CeTIC-DF (Centro de dados corporativo
privado do Distrito Federal, ambiente com soluções integradas de
hardware e software, que provê serviços de nuvem corporativa
privada, armazenamento de dados, hospedagem de aplicações e
sistemas a todos os órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Distrito Federal, compreendendo os sistemas
estruturantes, bases de dados e os serviços corporativos de tecnologia
da informação e comunicação) e da Rede GDFNet (rede
corporativa metropolitana privada de comunicação de alta velocidade
dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal, que interliga as unidades administrativas e unidades
operacionais, permitindo a comunicação e a troca de informações
seguras entre si e com o CeTIC-DF e acesso aos sistemas
corporativos e à rede mundial de computadores).

PDTIC
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Sendo assim, em razão do papel a ser

desempenhado pela

SEEC/SPLAN/SUTIC, a primeira

vertente de abrangência deste PDTIC

são as necessidades de bens e

soluções voltadas à sustentação,

operação e modernização dos serviços

de TIC fazendários, corporativos e

administrativos dos órgãos e entidades

da Administração Direta e Indireta do

Distrito Federal, que estejam

diretamente ligados ao CeTIC-DF e à

Rede GDFNet, com foco na melhoria

da gestão tecnológica, da fiscalização e

arrecadação de tributos, e no

atendimento da população com

serviços eletrônicos de governo, tudo

na forma do Art.3º, parágrafos 4º e 5º,

do Decreto Distrital nº 40.015/2019:

VALIDADE E ABRANGÊNCIA

§ 4º Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito

Federal devem disponibilizar à Secretaria de Estado de Fazenda,

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para fins de

planejamento de capacidade e disponibilidade do CeTIC-DF, os seus

respectivos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação,

os sistemas e os requisitos, aplicáveis às ações a que se refere o artigo 4º

deste Decreto, conforme cronograma a ser definido entre as partes.

§ 5º Na condição de unidade gestora do CeTIC-DF e da rede GDFNet, a

Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do

Distrito Federal pode incorporar ao seu respectivo Plano Diretor de

Tecnologia da Informação e Comunicação, após análise técnica e

aprovação, as demandas de cunho corporativo do Distrito Federal

constantes dos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e

Comunicação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta

do Distrito Federal.

“A primeira vertente de abrangência deste PDTIC são as

necessidades de bens e soluções voltadas à sustentação,

operação e modernização dos serviços de TIC

fazendários, corporativos e administrativos dos órgãos e

entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito

Federal, que estejam diretamente ligados ao

CeTIC-DF e à Rede GDFNet”

PDTIC
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VALIDADE E ABRANGÊNCIA

Quanto às necessidades relativas a desenvolvimento e manutenção de sistemas, este

PDTIC compreenderá somente as demandas departamentais das unidades

orgânicas da SEEC-DF e os sistemas corporativos estruturantes (softwares de

atividades de área meio), assim entendidos como aqueles que oferecem apoio

informatizado às atividades de organização administrativa do Distrito Federal –

recursos humanos, almoxarifado, patrimônio, contratos, gestão eletrônica de documentos,

agendamento eletrônico de serviços ao cidadão, plataforma de voluntariado, execução

orçamentária e financeira.

Não alcançará os sistemas voltados ao atendimento das áreas finalísticas para a
consecução de políticas públicas ou programas temáticos específicos dos demais
órgãos ou entidades (Art.4º, VIII, e Art.7º, parágrafo único, do Decreto Distrital nº
40.015/2019).

PDTIC
2020-2022
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VALIDADE E ABRANGÊNCIA

DEMANDAS DE MICROINFORMÁTICA
(computadores, internet, impressoras, e-mail institucional, acesso à
internet e suporte ao usuário etc)

Neste aspecto, o PDTIC terá apenas abrangência

interna, com vistas ao atendimento das

necessidades departamentais da SEEC-DF e dos

seus respectivos usuários, excluindo-se as dos

demais órgãos distritais, uma vez que o

provimento de demandas desta natureza não faz

parte das competências desta Secretaria,

tampouco guarda relação com o ambiente

corporativo do CeTIC-DF e da Rede GDFNet.

PDTIC
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METODOLOGIA APLICADA

PREPARAÇÃO
Definição do grupo de trabalho de elaboração do PDTIC; definição da

abrangência e do período de vigência; reunião dos documentos de referência

(planejamento estratégico, leis e regulamentações pertinentes), definição da

estratégia de levantamento das necessidades e elaboração do Plano de

Trabalho.

DIAGNÓSTICO
Verificação do atendimento das demandas do PDTIC anterior; análise

organizacional da TIC da SEEC e identificação das necessidades de TIC a serem

atendidas, mediante consulta às unidades administrativas do órgão, sendo

consolidado inventário com a respectiva priorização definida pela área técnica e

pelo CTIC desta Secretaria

PLANEJAMENTO
Elaboração de planos de diferentes dimensões (metas e ações) para o

atendimento das necessidades de TIC verificadas na fase do diagnóstico, de

acordo com a capacidade técnica e financeira da SEEC, com a respectiva

estimativa de custos.

Guia de PDTIC do SISP,

versão 2.0, de 01/09/2019

PDTIC
2020-2022
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

PLANO 

ESTRATÉGICO 

DO GDF

PLANO 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

DA 

SEEC-DF

ESTRATÉGIA 

GERAL DE TI

DO DF

PLANO 

PLURIANUAL 

DO DF

2020-2023

LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS

LEI 

ORÇAMENTÁRIA 

ANUAL

PDTIC SEPLAG 

2016-2019

PDTIC SEF 

2018-2019

ESTRATÉGICOS

DR1 DR2 DR3 DR4

DR5 DR6 DR7 DR8

LEGAIS
LEI ORGÂNICA 

DO DF

DR9

DECRETO 

DISTRITAL Nº 

40.015/2019

DR10
POLÍTICA DE 

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DO 

GDF

POSIC-DF

DR11

DECRETO 

DISTRITAL Nº 

37.667/2016

DR12

DECISÕES DO 

TRIBUNAL DE 

CONTAS DO 

DF

DR13

DOCUMENTOS REUNIDOS PARA DAR SUPORTE À ELABORAÇÃO DO PDTIC
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REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

MISSÃO

Reflete o propósito principal da TIC na SEEC-DF. Apresenta o

diferencial desta área no tocante às suas soluções e serviços,

demonstrando a sua relevância estratégica para a organização. Por

esta razão, deve ser ampla e duradoura.

VISÃO

Consiste numa prospecção de futuro, de onde a área de TIC almeja

estar posicionada estrategicamente nos próximos anos, isto é, como

pretende ser reconhecida dentro da SEEC-DF por conta da sua

atuação.

VALORES

Revelam os princípios e diretrizes que fundamentam e norteiam as

ações de TIC a serem planejadas pela área competente, voltadas

tanto para os usuários internos da SEEC-DF, quanto ao público

externo. Transcendem os princípios e deveres inerentes às atividades

da Administração Pública, alcançando as características peculiares da

atuação da área de TIC dentro da organização.

PDTIC
2020-2022
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REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

MISSÃO VISÃO VALORES

Fazer gestão da TIC com vistas a

viabilizar o alcance dos objetivos

estratégicos da SEEC-DF,

buscando a modernização dos

serviços e o incremento da

infraestrutura tecnológica

corporativa, bem como promover

uma governança focada na

eficiência dos processos e na

racionalidade dos gastos públicos.

Ser referência em gestão de TIC,

com o reconhecimento da sua

importância estratégica pela alta

administração e demais áreas de

negócio da SEEC-DF.

Eficácia e eficiência - Atingir os resultados
esperados por meio da otimização do uso dos
recursos disponíveis;
Excelência - Entregar produtos e serviços com a
melhor qualidade técnica possível, de acordo com
os requisitos estabelecidos pelas áreas de negócio;
Legalidade – Respeitar a legislação que rege as
contratações e execução dos serviços de TIC, bem
como guardar observância com as recomendações
de órgãos de controle relativas a governança de
TIC;
Celeridade - Atender com rapidez e agilidade as
demandas por soluções de TIC, cumprindo os
prazos estabelecidos;
Inovação - Buscar novas tecnologias e soluções
com vistas a aprimorar a prestação de serviços de
TIC;
Transparência - Motivar as decisões tomadas e
divulgar todos os atos e informações relevantes
com linguagem clara e acessível;
Foco no usuário – Estabelecer compromisso com
as necessidades dos usuários e com eles firmar
relação de parceria, através de comunicação
constante e focada nos resultados;
Melhoria contínua - Aprimorar o conhecimento
em novas tecnologias, metodologias, processos,
práticas e sua aplicabilidade na SEEC-DF.

PDTIC
2020-2022
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OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Em consonância com os
documentos de referência,
com as estratégias da
organização e com o
referencial estratégico de
TIC, estabeleceram-se
objetivos a serem
alcançados pela SEEC-DF,
direcionados à sua área de
TIC, os quais, por sua vez,
geraram iniciativas
estratégicas, que
consistem em ações de
alto nível que têm por
finalidade promover a
realização daqueles
objetivos organizacionais
e, consequentemente,
possibilitar o
aprimoramento das
atividades administrativas
e fazendárias.

GESTÃO DOS 

SERVIÇOS DE TIC 

BASEADA NAS 

MELHORES PRÁTICAS

ELEVAÇÃO DA 

MATURIDADE DA 

GOVERNANÇA DE TIC

APRIMORAMENTO DA 

GESTÃO DE PESSOAS 

DE TIC

IE1 - Mapeamento e aperfeiçoamento dos processos internos deTIC

IE2 - Elaboração e cumprimento de Metodologia de Desenvolvimento de Software

IE3 - Estabelecimento de norma de segurança da informação interna, em

conformidade com a PoSIC-DF

IE4 - Estímulo ao desenvolvimento, à padronização, à integração, à normatização

dos serviços e à disseminação de informações

IE5 - Consolidação da SEEC-DF como unidade certificadora do GDF

IE6 - Melhoria contínua da infraestrutura deTIC

IE7 - Alinhamento das propostas orçamentárias de TIC com o planejamento e

objetivos do órgão

IE8 - Investimento no aumento da produtividade e otimização dos recursos deTIC

IE9 - Garantia da execução do PDTIC da SEEC-DF

IE10 - Implantação de mecanismos de governança deTIC

IE11 - Planejamento dos investimentos em hardware e software de acordo com as

políticas, diretrizes e especificações definidas em instrumentos legais

IE12 - Planejamento das contratações de soluções de TIC baseado nas melhores

práticas

IE13 - Estabelecimento de normas e políticas voltadas ao aprimoramento dos

processos internos deTIC

IE14 - Gestão eficiente dos ativos deTIC

IE15 - Elaboração e execução de plano de capacitação do pessoal deTIC

IE16 - Estímulo à participação em eventos permanentes de discussão, promovendo

a cultura da disseminação do conhecimento e estreitando a relação com outras

unidades deTIC do Governo do Distrito Federal

IE17 - Busca da valorização dos servidores atuantes na área deTIC;

IE18 - Incentivo à criação e organização de carreira deTIC no GDF.

INICIATIVAS ESTRATÉGICASOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1

OE2

OE3

PDTIC
2020-2022
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

Consiste na avaliação dos planos diretores anteriores, identificando as necessidades de TIC atendidas, não atendidas, com

atendimento iniciado e canceladas, como também a análise dos resultados alcançados, metas cumpridas ou não, os motivos

pelos quais não foram cumpridas e fatores intervenientes que contribuíram para o seu não cumprimento.

Neste caso em especial, ressalte-se foi necessário um trabalho de consolidação das necessidades de dois planos diretores:

o primeiro, PDTI SEF 2018/2019, oriundo da antiga Secretaria de Fazenda do DF (SEF/DF), e o outro, PDTIC SEPLAG

2017/2019, com revisão e uma atualização, proveniente da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e

Gestão do DF (SEPLAG/DF).

Tratam-se de dois instrumentos com características muito distintas, visto que as atividades fim de cada uma das antigas

secretarias exigiam estratégias diferentes para atender suas necessidades de recursos de Tecnologia da Informação e

Comunicação.

Para fins desta avaliação as necessidades foram classificadas em três tipos: Governança e Gestão, Infraestrutura e Sistema.

TIPO DE 

NECESSIDADE
DESCRIÇÃO

Governança e Gestão
Necessidades relacionadas às atividades de governança ou gestão administrativa 

e de pessoa.

Infraestrutura
Necessidades relacionadas à sustentação de infraestrutura, equipamentos, 

soluções de Datacenters e microinformática.

Sistema
Necessidades relacionadas ao desenvolvimento e manutenção de softwares e 

sistemas.

PDTIC
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

11 (4%)

47 (19%)

196 (77%)

TOTAL DE NECESSIDADES POR TIPO

Governança

Infraestrutura

Sistema

Durante o processo de análise dos planos de TIC

anteriores, foi identificado um total de 254 necessidades,

sendo 11 do tipo Governança e Gestão, representando 4%

das demandas; 47 relacionadas a Infraestrutura,

representando 19%; e 196 do tipo Sistema, representando

77% das demandas.

É importante notar que 77% das demandas são do tipo

Sistema, que representam diretamente as demandas de

automatização de processos de trabalho, bem como

manutenção e melhorias em processos automatizados.

TIPO DE NECESSIDADE QUANTIDADE

Governança e Gestão 11

Infraestrutura 47

Sistema 196

Total Geral 254

QUANTIDADE DE NECESSIDADES POR TIPO

PDTIC
2020-2022
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

STATUS DAS NECESSIDADES - GERAL

STATUS

QUANTIDA

DE PERCENTUAL

Governança 11 4%

Atendida 4 2%

Atendimento iniciado. 3 1%

Cancelada 2 1%

Não atendida 2 1%

Infraestrutura 47 19%

Atendida 15 6%

Atendimento iniciado. 11 4%

Cancelada 10 4%

Não atendida 11 4%

Sistema 196 77%

Atendida 20 8%

Atendimento iniciado. 67 26%

Cancelada 49 19%

Não atendida 60 24%

Total Geral 254 100%

Neste processo de análise, aquelas necessidades que não

requerem mais ações foram classificadas em “Atendidas”.

Do mesmo modo, as necessidades que são objeto de

alguma ação foram classificadas como “Atendimento

iniciado”.

Já aquelas necessidades que encontram-se no

planejamento, mas que não tiveram nenhuma ação iniciada,

foram classificadas como “Não atendidas”, ou seja, seu

atendimento sequer se iniciou.

Por último, “Canceladas” são aquelas necessidades que de

alguma forma foram descontinuadas, seja devido à

mudança de estratégia da unidade demandante, seja

porque o requisitante não tem mais interesse em iniciar

ou dar continuidade.

PDTIC
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

39 (15%)

81 (32%)

61 (24%)

73 (29%)

TOTAL POR STATUS 

Atendida

Atendimento
iniciado.
Cancelada

Não atendida

Das necessidades constantes nos planos anteriores, 39%

constam como atendidas, sendo 11 de Governança e Gestão,

15 de infraestrutura e 20 de sistemas. Somadas, formam um

total de 30 necessidades com atendimento concluído.

No momento, 32% das necessidades encontram-se em

atendimento. Tratam-se de ações ou projetos que foram

iniciados e que não foram concluídos devido à sua

complexidade ou que, por algum fator interveniente,

continuam em andamento.

Desta forma, 81 necessidades estão sendo atendidas

atualmente, seja com um processo de licitação e contratação,

seja com desenvolvimento ou implantação de alguma nova

solução.

Outras 73 necessidades não tiveram seu atendimento iniciado,

que representa 29% das demandas planejadas. Isto se deve ao

processo de priorização e aos fatores intervenientes como:

orçamento para o projeto, capacidade de pessoal ou ausência

de iniciativa da própria unidade demandante.

STATUS DAS NECESSIDADES - GERAL

PDTIC
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

STATUS DAS NECESSIDADES – GOVERNANÇA E INFRA 

37%

27%

18%

18%

NECESSIDADES DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Governança Atendida

Governança Atendimento
iniciado.

Governança Cancelada

Governança Não atendida

No segmento Governança e Gestão, foram realizadas diversas

ações de capacitação, tais como: COBIT, ITIL e métodos ágeis para

desenvolvimento de software SCRUM.

27% das ações ainda encontram-se em andamento. Podemos citar a

Transformação dos Processos de trabalho da SUTIC. Trata-se de

um projeto de mapeamento e melhoria dos processos de trabalho,

baseado nas melhores práticas do mercado.

Vale frisar que está em andamento uma ação de consolidação e

uniformização do processo de desenvolvimento de software, tendo

em vista que cada Secretaria possuía modelo próprio.

32%

24%

21%

23%

NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA

Infraestrutura Atendida

Infraestrutura Atendimento
iniciado.

Infraestrutura Cancelada

Infraestrutura Não atendida

Em relação às necessidades de infraestrutura de TIC, observamos

32% atendidas e 24% em andamento. É neste segmento que

consiste maior parte dos investimentos de TIC, especialmente por

se tratar de infraestrutura de Datacenter (CeTIC) e Rede

(GDFNet), a exemplo de aquisição de storages, soluções de

virtualização, implantação de sistemas de monitoramento,

licenciamento e suporte para soluções de backup, banco de dados

dos mais variados fabricantes, links MPLS etc.

PDTIC
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

STATUS DAS NECESSIDADES - SISTEMAS

10%

34%

25%

31%

NECESSIDADES DE SISTEMA

Sistema Atendida

Sistema Atendimento iniciado.

Sistema Cancelada

Sistema Não atendida

No que se refere às necessidades de sistema, temos 10%

plenamente atendidas e 34% em andamento. Podemos

atribuir esses resultados ao elevado número de demandas

de automatização de processos.

É importante registrar que 25% das necessidades foram

canceladas. Isso se deve a mudanças de estratégias, tendo

em vista a fusão das antigas Secretarias, mas também

possui relação com sistemas que foram descontinuados

por duplicidade de soluções.

A capacidade de atendimento também é um dos fatores

intervenientes que impossibilitaram ampliar as entregas

neste segmento.

Maiores e melhores investimentos precisam ser realizados

neste segmento, como contratação de fábricas de software

e servidores para atuarem como gestores e conduzir os

projetos.

PDTIC
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ANÁLISE DOS PDTIC’S ANTERIORES

NECESSIDADES POR UNIDADE
STATUS Atendida

Atendimento 

iniciado.
Cancelada Não atendida

Total 

Geral

Egov 1 1

Gabinete 2 2 9 4 17

PGDF 1 1 2

SAORC 1 1 2

SEAE/GAB 1 1

SEF/SUCON 1 11 4 20 36

SEF/SUREC 12 35 7 15 69

SEF/SUTES 2 3 5

SEF/TARF 1 1

SEGEA/SCG 1 1 2

SEGEA/SUAG 4 1 29 10 44

SEGEA/SUBSAÚDE 1 1

SEGEA/SUCORP 1 1 1 3

SEGEA/SUGEP 2 2

SPLAN/SUTIC 15 16 12 13 56

SEGEA/UGPEL 1 2 3

SEGEA/UPI 1 1 2

SPLAN 6 1 7

Total Geral 39 81 61 73 254

Nesta tabela, representamos a origem das

demandas de recursos de TIC. As unidades

estão sendo representadas por sua sigla

atual, sendo consolidadas as demandas de

unidades equivalentes nas atuais.
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Analisar a estrutura organizacional consiste em avaliar o
contexto geral em que se estrutura a unidade de TIC
dentro do órgão, suas relações hierárquicas, níveis
decisórios, bem como a sua relação com a alta
administração. Desse modo, não se restringe
necessariamente à área de TIC do SEEC-DF, devendo
abranger todo o ambiente corporativo de TIC, com foco
no uso e gestão da TIC por toda a Secretaria, visando à
consecução de suas políticas públicas.
É imprescindível que toda a estrutura que envolve a
Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão esteja
bem organizada para, assim, ser capaz de produzir valor de
negócio, por meio do uso intensivo da informação em
processos negociais e da disponibilização de serviços
digitais ao cidadão.
Conforme já registrado alhures, a criação da Secretaria de
Estado de Economia do Distrito Federal pelo Decreto
Distrital nº 40.030/2019 transferiu as competências da
antiga Secretaria de Estado da Fazenda, Planejamento,
Orçamento e Gestão para a nova Pasta, que passou, dessa
forma, a cumular inúmeras competências ligadas às antigas
Secretarias (Art.23 do Decreto Distrital nº 39.610/2019)
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Planejamento, gestão e 

modernização administrativa

Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Distrito Federal 

(DC Corporativo, GDFNet e 

Sistemas Corporativos Estruturantes)

COMPETÊNCIAS DA SEEC-DF

Promover a gestão tributária, 

fiscal, contábil, patrimonial e 

financeira distrital

Supervisionar, coordenar e executar a 

política tributária do Distrito Federal 

(atividades de arrecadação, atendimento 

ao contribuinte, tributação e fiscalização)

Gestão estratégica 

governamental e gestão por 

resultados

Gestão e monitoramento de 

programas e projetos 

estratégicos de Governo

Administrar as dívidas 

públicas interna e externa do 

Distrito Federal

Executar as operações de 

crédito do Distrito Federal

Captação de recursos, bem como 

planejamento e estruturação das 

operações de crédito

Relacionamento com 

organismos internacionais

Elaborar estudos voltados para o 

acompanhamento da conjuntura 

econômico-financeira e de natureza 

tributária do Distrito Federal

Supervisionar as atividades do 

Banco de Brasília S/A - BRB

Gestão de pessoas
Formação e capacitação do 

servidor público distrital

Saúde e previdência do 

servidor público distrital

Compras e logística no 

Distrito Federal

Elaboração orçamentáriaPatrimônio do Distrito 

Federal
Avaliação de políticas públicas

Gestão, sustentação e operação do Centro 

de Tecnologia da Informação e Comunicação 

do Distrito Federal – CeTIC-DF e da Rede 

Corporativa Metropolitana GDFNet
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Para atendimento das demandas das áreas negociais da SEEC-
DF, desempenhando o necessário suporte estratégico, a
SUTIC disponibiliza e gere parque tecnológico diversificado, o
qual, integrado à utilização de softwares, sistemas e
aplicativos, permite a modernização dos processos e
métodos de trabalho, possibilitando a prestação mais
eficiente dos serviços administrativos departamentais, bem
como dos serviços fazendários à população do DF.

Nesse sentido, além de exercer o papel
de unidade gestora direta do CeTIC-
DF e da Rede GDFNet, como já
citado anteriormente, a SUTIC
desempenha as seguintes competências

1

2 
3 
4 
5 
6

Propor, desenvolver e implantar sistemas, soluções e
serviços que modernizem a gestão da informação e
facilitem a integração dos sistemas de informação sob
gestão da SEEC-DF

Estabelecer parcerias para promover a gestão do
conhecimento e a cooperação relacionada à TIC, de
forma articulada com órgãos, entidades, poderes e
entes federativos

Acompanhar, apoiar e desenvolver, junto às áreas de
negócios, os projetos voltados à melhoria e
aperfeiçoamento dos sistemas corporativos
estruturantes do GDF hospedados no CeTIC-DF

Implementar e gerir programas que envolvam
planejamento corporativo de TIC, oriundos de
acordos, contratos e convênios firmados com o GDF,
relacionados à sua área de competência

Desenvolver programas de cooperação técnica com
entidades de pesquisa e ensino, buscando a excelência
de suas competências, melhoria contínua dos serviços
prestados e a evolução tecnológica do Estado

Apoiar o desenvolvimento de projetos de TIC
corporativa voltados às melhores práticas de gestão,
inovação institucional, racionalização dos processos de
trabalho e automatização de serviços públicos

COMPETÊNCIAS DA SUTIC/SPLAN/SEEC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Atuando em relação direta com o gabinete da SUTIC, esta
unidade é responsável pela coordenação dos projetos e
processos, pela manutenção e acompanhamento de indicadores
e demais controles internos referentes à TIC em conjunto com
as demais unidades da SUTIC.
Realiza a gestão da estratégia da Subsecretaria, buscando
promover a implantação de mecanismos de Governança de TIC
no âmbito da SEEC-DF. Exerce a gestão do orçamento destinado
à SUTIC, o apoio e monitoramento das execuções contratuais
de soluções de TIC que guardem relação com o parque
computacional da SEEC-DF e com as infraestruturas da Rede
GDFNet e do CeTIC-DF.
Incumbe à COAPRO, ainda, a execução e a avaliação das ações
relativas ao PDTIC, a organização de respostas técnicas das
demandas relacionadas à TIC departamental e corporativa do
DF oriundas dos órgãos de controle e tribunais
Na fase de diagnóstico da elaboração deste PDTIC, foram
identificadas as principais dificuldades enfrentadas pela COAPRO
no desempenho das suas atividades, as quais, por sua vez,
geraram os processos mais críticos da área (a seguir)

COORDENAÇÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, 

PROCESSOS E CONTRATOS - COAPRO

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL - COAPRO

 Papel estratégico da SUTIC, no âmbito da SEEC-DF, ainda não reconhecido pela Alta

Administração

 Falta de mapeamento e organização dos processos internos da SUTIC

 Baixa maturidade nos processos de monitoramento e execução do PDTIC

GESTÃO DA ESTRATÉGIA

PROCESSOS CRÍTICOSPRINCIPAIS DIFICULDADES

 Problemas nas oficializações de demandas em virtude das diferentes práticas e rotinas

 Dificuldade em priorizar demandas, por conta da falta de clareza da estratégia e da não

existência de um processo estruturado de priorização

 Baixa maturidade no processo de oficialização de demandas de TIC por parte dos usuários

GESTÃO DE DEMANDAS

 Gestão orçamentária e financeira dificultada pelo alto custo e pela falta de previsibilidade

orçamentária

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

E FINANCEIRA

 Processo de gestão de contratos muito oneroso e com baixo compartilhamento de boas

práticas entre as áreas

 Impasse com a área administrativa da SEEC-DF a respeito da indicação de integrantes e

fiscais administrativos para os contratos

GESTÃO DAS 

CONTRATAÇÕES DE TI

 Distanciamento da área de comunicação da SEEC-DF, dificultando a divulgação dos

resultados obtidos pela SUTIC

 Deficiência na comunicação interna (entre as equipes) dos resultados da SUTIC

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Unidade responsável pela implementação de práticas de
engenharia de software e pela supervisão do ciclo de vida dos
sistemas departamentais da Secretaria, fazendários e
corporativos estruturantes do GDF, desenvolvidos e mantidos
pela SEEC-DF com o apoio de fábrica de software contratada.
Realiza, também, a elaboração e execução dos planos, programas,
projetos e contratações de serviços de desenvolvimento
software da SEEC-DF.
Atualmente, executa manutenções adaptativas, evolutivas e
corretivas, implantações e desenvolvimento em mais de 70
sistemas, dentre os quais destacam-se:

UNIDADE DE INOVAÇÃO E 

SISTEMAS DE TIC- INOVA

 App’s e-GDF e 

Economia-DF

 TestaDF

 Sigepe

 Sei

 Sistema de 

cobrança

 Sagweb

 Sisconep

 Gestão do PDTIC

 PPAWeb

 Nota Fiscal Eletrônica

 Receitaweb

 Nota Legal

 Sisgepat

 Gestão de rubricas

 Emissão e consulta de 

DAR pela Junta 

Comercial

 Gestão de 

participação acionária

 Scdp

 Siscap

 Sistema de 

Patrimônio Público

 Agendamento

 Siapmed

 Siggo

 Sfcc

 Sistema de 

Recadastramento
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL - UIST

 Tecnologias defasadas (sistemas legados/ferramentas) INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

PROCESSOS CRÍTICOSPRINCIPAIS DIFICULDADES

 Falta de escritório de processos na SEEC-DF

 Elaboração e unificação das metodologias de desenvolvimento de sistemas

 Inexistência de segregação de desenvolvimento/produção

 Falta de institucionalização de metodologia ágil

 Falhas no processo de internalização e na documentação

DESENVOLVIMENTO, 

EVOLUÇÃO E 

INTERNALIZAÇÃO DE 

SISTEMAS

 Dificuldade em priorizar demandas, por falta de clareza da estratégia e inexistência de um

processo estruturado de priorização
GESTÃO DE DEMANDAS

 Falta de capacitação em processos das áreas internas e externas

 Terceirização x servidores na execução

 Gestores técnicos sem qualificação para atuar como líderes técnicos em metodologias ágeis

 Falta de unificação física das equipes

GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DE TI

 Falta de fluxo contínuo de recursos para garantia de sustentação dos sistemas GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-

FINANCEIRA

 Falta de gestão do conhecimento
GESTÃO DO PORTFÓLIO DE 

SOLUÇÕES DIGITAIS

OPERAÇÃO E PRODUÇÃO DAS 

SOLUÇÕES DIGITAIS
 Deficiência nas requisições de mudança
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Unidade responsável pelo gerenciamento físico e lógico da infraestrutura do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do DF –
CeTIC-DF, pela gestão dos serviços de infraestrutura de TIC, pela implantação de soluções de TIC que possibilitem o acesso com qualidade
aos sistemas e serviços corporativos e fazendários sustentados pelo Centro de Dados, e pelo planejamento das contratações referentes às
demandas de infraestrutura de TIC oriundas dos órgãos com serviços hospedados no CeTIC-DF.
À UPLA compete, ainda, coordenar a manutenção e evolução dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, o atendimento aos órgãos do
GDF em relação aos serviços de banco de dados, bem como elaborar e implantar políticas de utilização dos bancos de dados corporativos, de
administração de dados e informações, de alta disponibilidade e segurança de dados e de compartilhamento de base de dados.

UNIDADE DE PLATAFORMA E SUBSISTEMAS - UPLA

CETIC-DF

24X7
EM 

OPERAÇÃO

3
DATACENTERS

(CODEPLAN, VRD E SIA)

MAIS DE

90
ÓRGÃOS 

ATENDIDOS

2.233
MÁQUINAS 

VIRTUAIS

291
SISTEMAS 

HOSPEDADOS

3PB
DE 

ARMAZENAMENTO

1.538
BASES DE 

DADOS

NUVEM CORPORATIVA DO DF (GDFCLOUD)
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS AOS ÓRGÃOS 

PELO CETIC-DF
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL - UPLA

 Baixa maturidade nos processos de atendimento e gestão dos chamados da central de serviços ATENDIMENTO DE DEMANDAS 

DE SUPORTE

PROCESSOS CRÍTICOSPRINCIPAIS DIFICULDADES

 Deficiência na comunicação com a área de desenvolvimento de sistemas (análise dos scripts produzidos)

 Deficiência no gerenciamento de eventos (operacionalizar os painéis)

 Baixo nível de padronização e automação nos processos relacionados a gestão de mudança

 Escopo reduzido do processo de monitoramento e interface insuficiente desse processo com os processos de

atendimento

 Falta de ferramenta de monitoramento de Banco de Dados

GESTÃO DE DADOS

 Gestão orçamentária e financeira dificultada pelo alto custo e pela falta de previsibilidade

orçamentária
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-

FINANCEIRA

 Rotatividade da equipe técnica pela falta de carreira de TIC

 Servidores exercendo atividades operacionais e de gestão concomitantemente

 Terceirização x servidores na execução

OPERAÇÃO E PRODUÇÃO 

DAS SOLUÇÕES DIGITAIS

 Manutenções, permissões e rotina batches sem critério

 Falta de gestão de acessos

 Dificuldade de gestão das grandes bases de dados e definições incorretas nas solicitações de serviços de Banco

de Dados

 Desatualização de bases legadas em razão da falta de atualização de determinados recursos, bem como da

documentação do desenvolvimento (procedimentos)

 Falta de Planejamento das solicitações de origem fazendária

GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DE TI
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Unidade responsável pelo gerenciamento físico e lógico da rede
corporativa metropolitana GDFNet, pela execução dos projetos
de rede e segurança da informação relacionadas a esta rede
dados, pela implementação de soluções que possibilitem o
acesso aos sistemas corporativos sustentados pelo CeTIC-DF, a
interconexão entre os órgãos do GDF e o acesso à internet
com segurança, velocidade e disponibilidade. Além disso, gerencia
as atividades voltadas a Segurança da Informação e coordena os
serviços de suporte a usuários da SEEC-DF (atendimentos de 1º
e 2º níveis, supervisionando as atividades da Central de Serviços
deTIC) e de órgãos ou entidades distritais providos pelos
serviços da Rede GDFNet e CeTIC-DF.

UNIDADE DE MENSAGERIA, ATENDIMENTO E REDE 

CORPORATIVA - UMARC

24X7
EM OPERAÇÃO

138TB
POR MÊS

TRAFEGADOS NA 

REDE

120GB
DE LOGS DE 

FIREWALL/DIA

12Gbps
EM 3 CIRCUITOS DE

INTERNET

10Gbps
e

40Gbps
REDES DO CETIC-DF

 951 Km de fibra ótica própria e 300 km

compartilhados por meio de Acordos com ME

e RNP/Gigacandanga

 1200 unidades governamentais conectadas (369

em fibra ótica + 40 rádios + 276 circuitos

terceirizados)

 50 mil desktops conectados à GDFNet

REDE GDFNET
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL - UMARC

 Monitoramento incipiente

 Unificação de ferramentas de monitoramento

 Cumprimento de SLA’s

PROCESSOS CRÍTICOSPRINCIPAIS DIFICULDADES

 Problemas no gerenciamento de acessos

 Gerenciamento da emissão e controle de certificados digitais

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO

 Baixa maturidade em gestão do conhecimento GESTÃO DO PORTFÓLIO DE 

SOLUÇÕES DIGITAIS

 Falta de capacitação técnica da equipe para implantação de novas soluções

 Rotatividade da equipe técnica pela falta de carreira de TIC

 Servidores exercendo atividades operacionais e de gestão concomitantemente

 Unificação das equipes e processos de atendimento

 Terceirização x servidores na execução

GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DE TI

 Falta de mapeamento e organização dos processos internos da unidade GESTÃO DA ESTRATÉGIA

OPERAÇÃO E PRODUÇÃO DAS 

SOLUÇÕES DIGITAIS

 Falta de diferenciação entre incidente e problema

 Baixa maturidade nos processos de atendimento e gestão dos chamados da central de

serviços

ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS DE SUPORTE
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

Apesar de terem suas atividades, de forma geral, com focos bem distintos

(Secretaria de Fazenda - SEF atuando na definição e execução de políticas públicas

de atividades-fim, e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG

atuando nas atividades-meio), ambas possuíam um complexo de soluções de TIC. As

duas entidades eram gestoras Datacenters próprios, além de relevante

infraestrutura de rede, como também atuavam fortemente no desenvolvimento e

manutenção de sistemas.

Assim, para garantir a continuidade de serviços de TIC prestados aos diversos

órgãos e unidades administrativas do Complexo Administrativo Distrital e à

população por ambas as Pastas, foi necessário aplicar um conjunto de ações,

iniciando-se com o alinhamento dos seus Planos Diretores de TIC vigentes, com

enfoque em três pilares fundamentais, quais sejam, a integração de contratos, a

integração do planejamento e a integração de processos e pessoas.

As ações de integração foram e continuam sendo implementadas de forma

transparente, definindo as competências de cada parte envolvida, atendendo aos

regramentos normativos vigentes, no interesse da administração pública e da

população do Distrito Federal, as quais podem ser verificadas a seguir.

AÇÕES EM DESTAQUE
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2020-2022



35

ANÁLISE ORGANIZACIONAL – AÇÕES DE DESTAQUE

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

Lançamento do aplicativo e-GDF para as plataformas iOS e Android, aplicativo oficial do GDF para disponibilização e um único local dos

serviços públicos aos cidadãos, tais como de Ouvidoria, Benefícios Sociais, Educação, solicitação de serviços de zeladoria (podas, tapa

buracos, extrato do bilhete único, coleta de entulho, etc. ) e acompanhamento de boletins escolares da SEE.

Lançamento do aplicativo Economia-DF nas plataformas iOS e Android, para serviços fazendários diversos: IPTU, IPVA, consulta a débitos

de empresas e Nota Legal.

Lançamento do Sistema de Elaboração e Monitoramento do Plano Plurianual do Distrito Federal - PPAWEB, plataforma web para

automatização dos processos relacionados ao PPA.

Lançamento do Sistema de Recadastramento, Complementação e Atualização de Dados - RECAD, plataforma web para recadastramento

dos servidores ativos do complexo administrativo do Distrito Federal.

Lançamento do Sistema Único de Agendamento do Governo - AGENDA, plataforma web de agendamento geral de serviços públicos,

implantado na Subsaúde, Junta Comercial e Industrial do DF - Jucis/DF e postos de atendimento do Na-Hora/DF

Reestruturação e unificação dos sistemas de Nota Fiscal Eletrônica (NFe, CTe, NFCe e MDFe), resultando na melhoria da performance das

consultas pelos usuários internos e externos (Contabilista e consumidores do Programa Nota Legal).

Realização do Workshop de TIC com foco em Governança, para disseminação boas práticas na gestão de TIC, com a participação do

Secretário da SEEC e representantes do Núcleo de Fiscalização de TI do Tribunal de Contas do DF.

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL – AÇÕES DE DESTAQUE

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

Implantação da Nuvem Corporativa do DF, ambiente de alta tecnologia que provê os serviços de armazenamento de dados, hospedagem

de aplicações e sistemas do GDF, com alta disponibilidade e segurança, sem custo adicional para os orgãos que utilizem este serviço. Em

2019 inúmeros órgãos migraram para Nuvem Corporativa do DF, tais como: PMDF, TCDF, PGDF, Defensoria Pública, IBRAM, IPREV, Emater,

Hemocentro, SLU, Setrab, Semob, Sejus, Secom, Sema, Seduh, Casa Civil do DF, Novacap,Terracap, CGDF e Secretaria de Saúde.

Contratação de empresa especializada para implantação da nova rede de Wi-Fi da SEEC, incluído aquisição de novos equipamentos para o

Palácio do Buriti, ROAC e ROLS.

Elaboração do Projeto de Expansão da GDFNet para conectar mais 1.200 localidades, contemplando aquisição e instalação de fibras óticas,

terceirização e manutenção de links e celebração de acordos de cooperação técnicas.

Ampliação da velocidade da internet corporativa de 3,9 para 12 Gbits/s e ampliação da velocidade de 12 circuitos MPLS, com significativa

redução de despesas.

Instalação e ativação de fibra ótica em 86 (oitenta e seis) escolas públicas da Ceilândia, conectando-as à GDFNet e possibilitando a

utilização de soluções e serviços de TIC de alta velocidade, além de prover novos recursos tecnológicos para aplicação na melhoria do

ensino.

Instalação de circuitos de dados para conectar 19 (dezenove) postos de segurança da SSP/DF à GDFNet, para instalação de câmeras de

vídeo-monitoramento.

Inicio da replicação entre os 03 (três) Datacenters do CeTIC para assegurar disponibilidade, acessibilidade e segurança dos dados de

sistemas críticos do GDF (SEI, SIGGO).

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL – AÇÕES DE DESTAQUE

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

Desenvolvimento e implantação de 02 (dois) serviços para a emissão e consulta de pagamentos de Documentos de Arrecadação – DAR

pela Junta Comercial e Industrial do DF - Jucis/DF

Inicio do processo de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEEC para as ações de 2020 e 2021,

com o Levantamento de necessidades de TIC junto às unidades internas da Secretaria.

Capacitação de mais de 75 servidores em fundamentos de Governança de TIC, sendo 03 (três) turmas do módulo de Elaboração de Plano

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.

Otimização da utilização dos recursos financeiros por meio da adequação dos contratos oriundos da SEF e SEPLAG, promovendo

eventuais reajustes ou rescisões de contratos.

Elaboração de projetos para ampliação da capacidade de armazenamento e modernização da infraestrutura dos Datacenters do CeTIC,

incluindo aquisições de storage.

Entrega dos módulos de gestão das Estruturas Administrativas e gestão da Segurança do novo Sistema de Gestão de Pessoas do GDF -

SIGEP.

Implantação dos serviços de notificação eletrônica por SMS para informar ao cidadão sobre eventuais débitos e vencimentos de tributos

Capacitação de mais de 60 servidores em metodologias ágeis de gestão de projetos, sendo 02 (duas) turmas de SCRUM, muito utilizado

planejamento e gestão de projetos de desenvolvimento de software.

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL – AÇÕES DE DESTAQUE

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

Instalação de circuito de dados para conectar o DF-PREVICOM à GDFNet.

Emissão de Certificados Digitais pela Secretaria de Economia, autoridade de registro ICP - Brasil do GDF.

Elaboração de projeto para contratação dos serviços especializados de manutenção e operação do CeTIC e da GDFNet, incluindo

suporte técnico de 3º Nível.

Liberação de acesso à plataforma de streaming de vídeos Youtube para todos os usuários da GDFNet, permitindo a utilização de

conteúdos educacionais nas escolas atendidas pela rede, além de conteúdos institucionais e profissionais aos servidores do DF

Implantação de Central de Serviços de TIC, com a centralização em um único ponto das requisições de serviços de TIC e integração das

equipes de atendimento e suporte técnico de nível 1 e 2.

Disponibilização de solução para declaração pela internet do ITCD.

Implementação do serviço de emissão de parcelas do IPTU/TLP em parceria com o Banco do Brasil.

Adequação da Estrutura Administrativa da SUTIC para promover a correta distribuição das atribuições e competências e integração das

equipes.

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL – AÇÕES DE DESTAQUE

AÇÕES REALIZADAS EM 2019

Instalação de novos circuitos de dados com equipamentos de rádio adquiridos pela Emater.

Instalação de novo circuito de dados da unidade da SEEC no Setor Comercial Sul, para atender unidades internas da SEEC e outros órgãos

do GDF.

Integração dos e-mails da SEPLAG e SEF com ampliação da caixa postal pata 10GB por usuário padronização com sufixo

@economia.df.gov.br.

Elaboração de projetos para terceirização das atividades operacionais de suporte ao usuário de 1º e 2º Nível, incluindo implantação de

Central de Serviços de TIC.

Aquisição de 834 (oitocentos e trinta e quatro) microcomputadores novos para os usuários interno da Secretaria de Estado de Economia.

PDTIC
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL

38%

14%

48%

SEF
TESOURO

FUNDAF

PROFISCO

BANCO DO
BRASIL

PRÓ-GESTÃO

UNIDADE TESOURO FUNDAF PROFISCO BANCO DO BRASIL PRÓ-GESTÃO TOTAL %

SEF 12.331.819,44 4.431.570,18 15.294.973,00 0 0 32.058.362,62 47,25

SEPLAG 22.803.131,47 0 3.151.666,00 9.426.287,31 406.070,74 35.787.155,52 52,75

TOTAL 35.134.950,91 4.431.570,18 18.446.639,00 9.426.287,31 406.070,74 67.845.518,14 100

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018

ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF PDTIC
2020-2022
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL

UNIDADE TESOURO FUNDAF PROFISCO BANCO DO BRASIL
PRÓ-

GESTÃO

SEEC 21.583.394,12 4.469.522,42 9.608.692,52 1.782.692,82 91.800,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019

ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

TOTAL

37.536.101,88

PDTIC
2020-2022
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

ANÁLISE ORGANIZACIONAL DA TIC NA SEEC-DF

1 Atualização e expansão do Datacenter Corporativo do GDF – CeTIC

2 Implantação de solução de Bigdata (Datalake)

3 Atualização e expansão da infraestrutura de Banco de Dados

4 Implantação de ferramentas de auditoria de produtividade

5 LGPD – para proteção de dados dos sistemas que envolvem informações dos contribuintes em sistemas de arrecadação e administrativos

6 Aquisição de Solução ITSM para gestão de demandas do GDF

7 Implantação de Solução de Segurança e Backup das informações do GDF

8 Atualização e expansão do parque de impressoras e microcomputadores

9 Implantação de solução de alta disponibilidade de sistemas e sites hospedados no Datacenter Corporativo do GDF

10
Implantação de serviços de gestão documental e arquivística, incluindo serviços de transferência ordenada, higienização, preparação, digitalização,

microfilmagem, conversão, tratamento de imagens, indexação e processamento OCR de documentos oficiais, com utilização de força de trabalho exclusiva

com Pessoa com Deficiência – PcD

11 Implantação de solução de telefonia unificado do GDF (PABXVirtual)

12 Contratação de Fábrica de Software distribuída no GDF

13 Disponibilização de plataforma tecnológica destinada a recepção, análise e validação de dados reconhecimento de direitos aos benefícios sociais do GDF

14 Solução de Inteligência Empresarial para apoio a recebimento da dívida ativa e gestão de contratação

15 Aumento da performance da estrutura de comunicação entre os diversos órgão do GDF

PDTIC
2020-2022
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Compreendida a situação
organizacional da área de TIC da
SEEC-DF nos tópicos anteriores, com
a definição da sua estrutura, das
competências, cenário atual e
identificação das principais dificuldades
e processos críticos, passa-se a analisar,
com base nas informações registradas,
os ambientes interno e externo da
TIC, com enfoque holístico sobre o
uso e a gestão de TIC no âmbito da
Secretaria.
Para tanto, será utilizado método
SWOT, técnica bastante utilizada no
mercado e que remete às palavras da
língua inglesa Strenghts (forças),
Weaknesses (fraquezas), Opportunities
( oportunidades) e Threats (ameaças).

ANÁLISE SWOT

Já a análise do ambiente externo terá como
foco os aspectos sobre os quais a área de TIC
não possui governança, mas dos quais sofre
influência, podendo aproveitar as
oportunidades verificadas, além de eliminar as
ameaças identificadas, que deverão ser
tratadas mediante procedimento próprio.

A análise ambiental interna abrangerá
aspectos sobre os quais a área de TIC possui
governança e, portanto, pode e deve agir para
manter ou aprimorar suas forças, bem como
para mitigar ou eliminar as fraquezas
identificadas.
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MATRIZ SWOT – AMBIENTE INTERNO

FRAQUEZASFORÇAS

Decreto Distrital nº 40.015/2019, que fortalece a SUTIC como

unidade central de TIC no Distrito Federal, gestora da Rede GDFNet

e do CeTIC-DF

Equipe técnica qualificada e comprometida e crescente

maturidade em governança de TIC

Recursos do FUNDAF e do PROFISCO para a modernização da TIC,

com foco na melhoria fiscal

Processo de modernização da Infraestrutura de Datacenter em ambas

as unidades

Equipamentos e softwares com garantia, suporte e manutenção

vigente, carecendo apenas de aquisições para atender ao crescimento

das demandas

Serviços de fábrica de software vigentes

Parcerias estratégicas entre Secretarias e órgãos do Governo Federal

Limitação de recursos financeiros e humanos para a manutenção dos

serviços, além da tendência de redução do número de servidores

(aposentadorias, dificuldade de nomeações, concorrência com a

iniciativa privada)

Metodologia de desenvolvimento de sistemas distinta entre as equipes

Gestão do conhecimento pouco institucionalizada, agravada pela alta

rotatividade dos colaboradores e pela dificuldade na realização de

capacitações

Inexistência de carreira de TIC, que dificulta a retenção de servidores, e

equipe técnica com alto índice de terceirização no âmbito da antiga SEF e

servidores técnicos dividindo as suas atividades com funções administrativas

Sistemas legados sem documentação e com defasagem tecnológica

Dificuldade na gestão de demandas, por falta de clareza da estratégia e

não existência de um processo estruturado de priorização

Deficiências na comunicação interna e com os fornecedores e

comunicação ineficaz com as áreas de negócio da antiga SEF em

desenvolvimento de sistemas

PDTIC
2020-2022
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MATRIZ SWOT – AMBIENTE EXTERNO

AMEAÇASOPORTUNIDADES

Integração do corpo técnico de duas das unidades mais capacitadas

em TIC do DF

Implantação do Datacenter primário no SIA, com funcionamento

ativo-ativo, a fim de garantir a continuidade dos serviços com o

mínimo de interrupções

Expansão da capilaridade e da velocidade da GDFNet, melhorando a

qualidade dos serviços prestados

Implementação de solução de Big Data demandada pelas áreas de

negócio

Implementação de novos serviços digitais demandados pela sociedade

Serviços de fábrica de software vigentes

Conjuntura atual estimulando cada vez mais o consumo de tecnologia

e inovações tecnológicas disponibilizadas pelo mercado

Distanciamento da alta administração

Projetos sem o devido planejamento, inobservância de prioridades e

descontinuidade de projetos

Expansão do escopo de atuação, passando a atender tanto às unidades

de Governo como ao cidadão, incrementando o nível de complexidade

das atividades

Demora na tramitação de processos de contratações

Término do PROFISCO em 2021, o que coloca em risco as entregas que

não forem realizadas em 2020, em razão da diminuição de recursos e da

oneração da fonte do Tesouro, podendo dificultar dispêndios na

modernização da infraestrutura e dos serviços prestados

Ausência de dados estruturados para produção de relatórios

gerenciais

Ausência de processos de trabalho padronizados no âmbito da

Secretaria, que impactam diretamente na informatização dos serviços
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LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TIC

Em conclusão à fase de diagnóstico do PDTIC,
procedeu-se à identificação das necessidades
de TIC das unidades administrativas vinculadas
à SEEC, de modo a se consolidar inventário
geral de demandas devidamente priorizadas.
Para a execução desta etapa, as unidades
administrativas acima citadas
indicaram representantes (pontos focais) para
realizar a atualização das demandas que
integravam os PDTIC’s das antigas SEF e
SEPLAG, bem como o apontamento de novas
demandas de TIC oriundas das unidades que
passaram a fazer parte da estrutura da SEEC.
O meio utilizado para a finalidade acima foi o
preenchimento de formulários encaminhados
eletronicamente pela equipe de elaboração do
PDTIC, que possuíam campos para indicação
das necessidades, status das demandas antigas
e fontes de recursos. Também foram
disponibilizados campos para
informações sobre o alinhamento de cada
demanda com as diretrizes que estão servindo
de base para a elaboração do Plano Estratégico
Institucional da SEEC, bem como para
priorização das mesmas (com atribuição de
pontuação), com base nos critérios destacados
nos quadros ao lado.

CRITÉRIO 1 
(GESTÃO)

Mede a aderência da demanda às prioridades
da gestão, considerando itens como
atendimento ao que foi proposto na
elaboração do Plano Estratégico Institucional
da SEEC-DF (PEI) e ao PPA

 Está contemplada no PEI e no PPA (4 pontos);
 Está contemplada no PPA (3 pontos);
 Está contemplada no PEI (2 pontos);
 Não está contemplada (1 ponto).

CRITÉRIO 2 
(ORDENAMENTO JURÍDICO 

E PRAZOS)

Mede as consequências para o negócio que
podem advir da não realização ou da
interrupção do atendimento da demanda que
está vinculada a alguma ordem judicial e/ou
determinações e prazos legais

 Vinculada a ordem legal/judicial com prazo (4 
pontos);

 Vinculada a ordem legal/judicial sem prazo (3 
pontos);

 Não vinculada a ordem legal/judicial, mas com 
prazo (2 pontos);

 Nenhuma ordem legal/judicial ou prazo (1 
ponto).

CRITÉRIO 3 
(PÚBLICO-ALVO)

Avalia a representatividade e a quantidade de
usuários a serem beneficiados pelos resultados
do atendimento da demanda

 Atente ao cidadão (4 pontos);
 Atende SEEC-DF E outros órgãos (3 pontos);
 Atende área demandante e outras áreas da 

SEEC-DF (2 pontos);
 Atende apenas área demandante (1 ponto).

CRITÉRIO 4
(RISCOS)

Mede a capacidade de a demanda mitigar ou
afastar algum risco da unidade

 Afasta ou mitiga risco extremo ou alto (4 
pontos);

 Afasta ou mitiga risco médio (3 pontos);
 Afasta ou minimiza risco baixo (2 pontos);
 Nenhum risco associado (1 ponto).

PDTIC
2020-2022
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LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TIC

O trabalho realizado pelos pontos focais das unidades (preenchimento dos campos, pontuação e priorização) contou com o apoio da
equipe de elaboração do PDTIC, e teve o intuito de possibilitar o planejamento das contratações, das ações de desenvolvimento de
sistemas e de qualquer outra iniciativa da área de TIC da Secretaria para o próximo biênio, considerando a sua capacidade técnica de
execução.
Com a conclusão do levantamento das necessidades de TIC da SEEC, as listas correspondentes a cada unidade (formuladas e priorizadas
por suas áreas de negócios) foram encaminhadas para conhecimento, avaliação e validação formal por parte dos seus respectivos
Subsecretários e Chefes de Unidade. Ato contínuo, as demandas elencadas foram analisadas unidades técnicas da SUTIC, que formularam
planos de ações necessárias ao atendimento das mesmas, com prioridades conferidas com base em aspectos técnicos e dentro de
suas capacidades atualmente disponíveis.

RESULTADOS  DO LEVANTAMENTO
(DOCUMENTOS ANEXOS AO PDTIC)

ENCARTE A – Inventário de necessidades de TIC levantadas junto às unidades administrativas da SEEC, separadas por
área e com estimativa de valores para investimento e custeio previstos para o biênio 2020/2021, atualizada em 2022,
correspondente a cada necessidade;
ENCARTE B – Plano de ações para o atendimento das necessidades indicadas pelas unidades administrativas da SEEC,
posteriormente avaliadas e priorizadas tecnicamente pelas unidades da SUTIC, que também consideraram, de modo
determinante para a priorização, o fato de as demandas serem financiadas ou não com recursos do PROFISCO, cujo
término está previsto para 2021;
ENCARTE C – Plano orçamentário com os valores totais estimados de investimentos e custeio para a realização das
ações de TIC durante o período de vigência do PDTIC.

OBS1: Os valores apresentados representam estimativas. Logo, não correspondem a quantias definitivas –

podendo variar durante a vigência deste PDTIC –, tampouco geram obrigatoriedade de execução orçamentária.

OBS2: Foi atribuído valor preponderante às demandas agrupadas como “entregas do PROFISCO” para fins de

priorização.

PDTIC
2020-2022
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FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Os Fatores Críticos são condições que devem ser necessariamente satisfeitas para que o PDTIC obtenha o

sucesso pretendido. O cumprimento de tais fatores é essencial ao atingimento dos objetivos estratégicos

propostos, a fim de que estes, associados às contratações, aquisições e demais ações de TIC planejadas, permitam

que se alcance a visão de futuro definida para a área de TIC da SEEC.

1. Patrocínio e apoio da alta administração da SEEC

2. Estrutura de Governança adequada, incluindo Comitê

Gestor de TIC comprometido com as ações e decisões de

TIC em benefício da SEEC

3. Controle, monitoramento e revisões periódicas do PDTIC,

para contemplar mudanças na estrutura organizacional e/ou

alterações nas diretrizes estratégicas

4. Reforço e capacitação do corpo técnico para o

desenvolvimento dos projetos relacionados às necessidades

deTIC

5. Engajamento dos níveis, estratégico, tático e operacional

para assegurar a execução dos projetos nos prazos

estimados

6. Disponibilidade orçamentária

7. Entendimento do PDTIC como um instrumento dinâmico,

contínuo e crucial para o planejamento e norteamento das

ações deTIC na SEEC

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

PDTIC
2020-2022
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ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

Este documento foi elaborado no período compreendido entre outubro de 2019 e março de

2020, com ajustes posteriores, por equipe de elaboração composta por servidores lotados na

SUTIC, que realizou o levantamento das necessidades de informação, bens e serviços de TIC da

SEEC e estipulou metas a serem alcançadas, ações a serem desenvolvidas, prazos de

implementação e estimativas de custos, formulando, assim, o planejamento das contratações,

dos gastos e do desenvolvimento de sistemas relacionados às demandas identificadas e

priorizadas. Ao final, foi encaminhado ao Comitê Gestor de TIC da SEEC e aprovado pela

Resolução nº 001/2020 - CTIC. Em 21/02/2022, o documento foi atualizado e teve sua

vigência prorrogada pelo CTIC (processo nº 00040-00007262/2022-70), por intermédio da

Resolução nº 001/2022 – CTIC.
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Gabinete do Secretário de Economia do DF - GAB
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

GAB-INFRA-01 Solução de videoconferência para reuniões institucionais das autoridades e demais servidores do GDF. 33

GAB-MICRO-01 Licenças de software para desenvolvimento de material gráfico e peças publicitárias. Pacote Adobe. 157

GAB-MICRO-02
Ferramenta em nuvem para elaboração de apresentações e vídeos, com slides em quadros sequenciais e não lineares contendo textos, fotos, 

tabelas e gráficos.
170

GAB-MICRO-03

Aquisição, instalação e configuração de uma (01) matriz processadora e software de gerenciamento dos monitores de forma conjunta e 

separada com licenciamento perpétuo, compatível com o painel de monitores existente na Sala 1001, composto por seis 06 (seis) monitores 

de 47", marca LG, modelo 47WV30B;

57

GAB-MICRO-04

Aquisição, instalação e configuração de solução completa de dois (02) conjuntos de painéis de monitores para videowall, compostos por seis 

(06) monitores de 55", sendo duas linhas e três colunas cada, com suas respectivas matrizes processadoras, software de gerenciamento dos 

monitores de forma conjunta e separada com licenciamento perpétuo e solução de suporte para videowall, destinadas a equipar a sala do 

Secretário, Gabinete e equipe de Assessoria

57

GAB-MICRO-05

Aquisição, instalação e configuração de solução completa de seis (06) conjuntos de painéis de monitores para videowall, compostos por 

quatro (04) monitores de 55", sendo duas linhas e duas colunas cada, com suas respectivas matrizes processadoras, software de

gerenciamento dos monitores de forma conjunta e separada com licenciamento perpétuo e solução de suporte para videowall, destinadas a 

equipar a sala da Secretaria Adjunta e as demais Secretarias Executivas

57

GAB-MICRO-06 Licitação de microcomputadores e monitores para atender o Complexo Administrativo do GDF. 178

GAB-MICRO-07
Sistema para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos tridimensionais. Ferramenta tipo 

CAD.
126

GAB-SIS-01
Plataforma Integrada de Gestão de Serviços Digitais e Engajamento com o cidadão (Omni Channel) em modelo SaaS (Software as a Service), 

incluindo serviços técnicos de Implantação, Suporte Técnico Operacional, Capacitação, Design e Automação de Serviço
54

GAB-SIS-02 Plataforma para Serviços Eletrônicos ao cidadão. (e-GDF). 22, 23

GAB-SIS-03 Manutenção do Portal Institucional 122

GAB-SIS-04 Sistema de controle de prazos (alertas) para processos. Deve ser integrado com SEI (Sistema Eletrônico de Informação). 104

GAB-SIS-05
Melhoria da estrutura atual do Portal SEFNET (Intranet), Portal SEF e Portal Nota Legal a fim de convergir tecnologias (áudio, vídeo e 

websocial). 
3

GAB-SIS-06 Sistema de controle de prazos, dados e informações para atendimento das demandas do TCDF, MP, CGDF, PGDF. 104



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SEF-SIS-01
Desenvolvimento de plataforma para dispositivos móveis (aplicativo), para gestão pedagógica dos conteúdos, ações e atividades de educação 

fiscal de forma gamificada. 
3

SEF-SIS-02 Criação do Portal Web/Site do Programa de Educação Fiscal. 3

SEF-SIS-03
Desenvolvimento Solução integrada de tecnologia da informação para apoio à fiscalização tributária de mercadorias e veículos nas estradas e 

rodovias do Disitro Federal, no modelo "Turn key".
9

SUREC-INFRA-01 Manutenção/Atualização da Plataforma Qlikview. 1

SUREC-INFRA-02 Manutenção dos serviços de impressão de grande porte 102

SUREC-INFRA-03 Contratação de suporte especializado para o Sistema de Gestão da Cobrança - Sicob 10

SUREC-INFRA-04 Disponibilização de rede wi-fi com internet para o contribuinte/cidadão nas Agências da Receita do DF 123

SUREC-INFRA-05 Conexão à GDFNET por meio de fibra ótica nas Agências Brasília e Ceilândia 38

SUREC-MICRO-01 Aquisição de totens para impressão de senhas de atendimento nas agências da receita do DF. 90

SUREC-MICRO-02 Aquisição de microcomputadores para os novos auditores 11

SUREC-MICRO-03 Aquisição de dispositivos móveis (Tablet e Notebook) para fiscalização tributária 119



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUREC-SIS-01 Manutenção e Modernização do Sistema da Malha – DF. 3

SUREC-SIS-02 Manutenção do SIGGO 51

SUREC-SIS-03 Manutenção evolutiva do Portal de Serviços da Receita. 3

SUREC-SIS-04 Manutenção evolutiva do Sistema de Emissão Nota Fiscal Avulso - SENFA. 3

SUREC-SIS-05 Desenvolvimento do Portal de Serviços da Receita. 3

SUREC-SIS-06 Desenvolvimento de sistema ITBI/ITCD por auto declaração. 3

SUREC-SIS-07 Adoção de Sistema para Mineração de Dados, Cálculo e Controle do Imposto (Outsystens - STAudit e/ou outras soluções de mercado). 3

SUREC-SIS-08
Manutenção do Documento Fiscal Eletrônico (NF-e; NF-e ISS; CTE; MDFE, NFC-e), com evolução e implantação de novas ferramentas de gestão 

e sincronização 
3

SUREC-SIS-09 Aperfeiçoamento da Gestão do Cadastro e Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital 3

SUREC-SIS-10 Implantação de  novo sistema de Benefícios e controle de Renúncia Fiscal 3

SUREC-SIS-11 Manutenção do Sistema Atende 79

SUREC-SIS-12 Manutenção do Portal de Serviços (PSV) 80

SUREC-SIS-13
Desenvolver sistema para controle do andamento dos processos relacionados a auto de infração com integração entre o módulo DAF/SIGEST e 

sistema SGEJUC
3

SUREC-SIS-14
Desenvolvimento de sistema de auditoria fiscal/contábil direcionado à Escrituração Fiscal Digital - EFD/SPED e à Documentação Fiscal 

Eletrônica.
3



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUREC-SIS-15
Solução integrada de tecnologia da informação para apoio a fiscalização tributária de mercadoria e veículos nas estrada e rodovias do Distrito 

Federal, no modelo "Turn Key".
9

SUREC-SIS-16 Aquisição/Desenvolvimento de sistema de gestão e fiscalização tributária do Setor Financeiro. 3

SUREC-SIS-17 Manutenção do Sistema de integração de cadastros institucionais - RLE e REDESIM 96

SUREC-SIS-18
Manutenção e Modernização do Sistema de Auto de Infração Eletrônico, vinculado ao módulo de gestão de multas assessórias - PAF-e (Item 

169)
3

SUREC-SIS-19 Manutenção do sistema Nota Legal 95

SUREC-SIS-20 Manutenção da Recepção por internet dos dados do Convênio 115 - Sistema NUCEL. 3

SUREC-SIS-21 Aperfeiçoamento do serviço de restituição e compensação de tributos na Internet 3

SUREC-SIS-22 Manutenção do Sistema de cobrança administrativa e de Dívida Ativa 10

SUREC-SIS-23 Aquisição/Desenvolvimento de sistema de auditoria/monitoramento do ISS/ICMS. 125

SUREC-SIS-24 Aquisição/Desenvolvimento de sistema de gestão de fiscalização tributária do Setor Construção Civil. 3

SUREC-SIS-25
Manutenção evolutiva do Sistema de Gestão de Atendimento ao Contribuinte – SIGAC – atendimento virtual ao contribuinte –

informações/orientações da legislação, prestação de serviços e reclamações/sugestões para Ouvidoria 
3

SUREC-SIS-26 Funcionalidades do Programa Nota Legal em plataforma mobile 3

SUREC-SIS-27
Preparação do SISLANCA, dívida ativa e parcelamento para cobrança de débitos do Simples Nacional (Convênio com a PGFN em análise pela 

SEF) 
3

SUREC-SIS-28 Geração de interfaces dos sistemas corporativos legados para o sistema de gestão da cobrança 3



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUREC-SIS-29 Migração do sistema do rito especial para o SISLANCA 3

SUREC-SIS-30 Redesenho e remodelagem do Programa Nota Legal 3, 199

SUREC-SIS-31 Implantação de Sistema de Avaliação de Atendimento 3

SUREC-SIS-32 Disponibilização de relatórios contábeis do SISLANCA 3

SUREC-SIS-33 Manutenção do Sistema de Rito Especial 110

SUREC-SIS-34 Implantação de novo módulo ITCD 3

SUREC-SIS-35 Manutenção no Sistema SISREF (Sistema de Renúncia Fiscal) /SIGEST/SITAF 109

SUREC-SIS-36 Migração dos módulo PFI e AFE, ambos do SIGEST, para o ambiente Web. 3

SUREC-SIS-37 Adoção de Sistema para cobrança e controle de operações interestaduais para não contribuintes (Comércio Eletrônico) 3

SUREC-SIS-38 Adoção de Sistema para disponibilizar os serviços da SEF/DF em dispositivos móveis 3

SUREC-SIS-39 Manutenção do Sistema de cobrança do IPTU sobre base de dados georreferenciadas, com ferramenta de atendimento ao contribuinte. 121

SUREC-SIS-40
Desenvolvimento do sistema “Atende” a fim de estabelecer uma interface com os sistemas da SUREC e proporcionar a realização do 

atendimento seguindo o fluxo natural da demanda. 
3

SUREC-SIS-41 Manutenção do Agenci@net 120

SUREC-SIS-42 Desenvolvimento de Sistema para Processo Administrativo Fiscal Eletrônico 3



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUREC-SIS-43 Manutenção do sistema de legislação – SISLEGIS. 3

SUREC-SIS-44 Retificação de DAR pelo contribuinte na área restrita do Agênci@Net (REDAR), em parceria com a CCALT 3

SUREC-SIS-45 Consolidação de débitos vincendos de um contribuinte para pagamento em um único DAR, em parceria com a CCALT 3

SUREC-SIS-46 Implantação de Sistema de Atendimento para dispositivos móveis. 3

SUREC-SIS-47 Redesenho e remodelagem do Portal da Agêncianet 3

SUREC-SIS-48 Manutenção do GIA 138

SUREC-SIS-49 Manutenção do Extrator 137

SUREC-SIS-50 Desenvolvimento de aplicativo para realização de sorteio e acompanhamento de eventos 3

SUREC-SIS-51 Manutenção nos Sistemas de ITBI/ITCD (lançamento e cobrança) 130

SUREC-SIS-52
Manutenção no Sistema de IPVA (Lançamento e cadastro) para aprimorar o sistema informatizado com vistas ao maior detalhamento da pauta 

de valores.
131

SUREC-SIS-53 Manutenção de Sistema de controle e gerenciamento do Regime Especial 132

SUREC-SIS-54 Manutenção do Sistema de Gerenciamento do Contencioso Administrativo Fiscal - SGEJUC. 133

SUREC-SIS-55 Manutenção de sistema para controle de ações de cobrança 136

SUREC-SIS-56 Aperfeiçoamento do sistema SITAF 3



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUREC-SIS-57 Manutenção do sistema do Nota Saúde Legal 134

SUREC-SIS-58 Manutenção do SIGAC 148

SUREC-SIS-59 Construção da plataforma interna de comunicação entre as agências de atendimento. 3, 14, 99

SUREC-SIS-60 Manutenção e integração com cartórios - Cadastro imobiliário fiscal 147

SUREC-SIS-61 Remodelagem da Pauta de Valores de imóveis (IPTU/ITBI/ITCD) 3

SUREC-SIS-62 Desenvolvimento de ferramentas de sincronização de dados cadastrais com bases do SERPRO, DATAPREV e outros (webservice, blockchain etc) 3, 144

SUREC-SIS-63 Evoluções no cadastro de imóveis e integração com base georreferenciada 3

SUREC-SIS-64 Desenvolvimento e evolução de módulos do RECEITAWEB, com agregação de novas funções e retirada de funcionalidades do SIGEST 3

SUREC-SIS-65 Manutenção do Sistema de Monitoramento de Vistorias (desenvolvimento institucional) 3

SUREC-SIS-66 Manutenção do SIGEST – Sistema de Gestão Tributária 154

SUREC-SIS-67 Manutenção do Sistema de Inteligência Fiscal 158



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUREC-SIS-68 Manutenção do LFE 159

SUREC-SIS-69 Manutenção do SITAF 151

SUREC-SIS-70 Preparação do SITAF para tratamento de depósitos judiciais, integrado com o TJDFT 3

SUREC-SIS-71 Desmembramento de financeiro recolhido pelo contribuinte para aproveitamento em outro débito 3

SUREC-SIS-72
Integração do sistema negocial SGEJUC e o SEI, mediante web services já disponíveis neste último sistema, reduzindo intervenção humana e 

automatizado registro documental dos procedimentos ocorridos no curso do julgamento.
3

SUREC-SIS-73 Geração automática dos formulários vinculados ao SEFISC/SIMPLES Nacional. 3

SUREC-SIS-74 Remodelagem do SGEJUC com migração do banco de dados atual Postgres para Oracle. 3

SUREC-SIS-75 Disponibilização de informações estatísticas contencioso para público atendendo premissas de transparência governamental. 3

SUREC-SIS-76 Construção do visualizador de pagamentos associado ao novo sistema do rito especial de cobrança. 3

SUREC-SIS-77
Desenvolvimento de melhorias nos sistemas de arrecação para viabilizar maior controle da arrecadação, maior segurança nas informações e o 

pagamento de diversos débitos em um único documento de arrecadação.
3, 198

SUREC-SIS-78
Solução para recepção de todas as importações destinadas ao Distrito Federal, desembaraçadas dentro ou fora do DF para Cobrança de ICMS -

Importação recolhido, não recolhido ou recolhido a menor.
202



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTES-SIS-01 Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema SIGGO para efetuar a Conciliação Bancária automatizada 3

SUTES-SIS-02 Desenvolvimento de Sistema da dívida 3

SUTES-SIS-03 Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema SIGGO para aprimorar a Programação Financeira 3

SUCON-SIS-01 Manutenção do SISGEPAT 52

SUCON-SIS-02
Criação, desenvolvimento e implantação de módulo no SIGGO, para inserção e disponibilização em rede, das tomadas de contas anuais dos 

gestores e demais responsáveis em plataforma WEB.
3

SUCON-SIS-03 Integração do SIGGO com o sistema SIGRH. 3

SUCON-SIS-04 Adequação do SisGepatWeb para controle de Receitas e Despesas de bens imóveis 3

SUCON-SIS-05 Integração do SIGGO com os sistemas (Dívida Ativa/SISLANCA/NF-e) da SUREC/SEF 3

SUCON-SIS-06 Adequação do sistema SIGGO ao novo padrão contábil 3

SUCON-SIS-07 Adequação do SisGepatWeb para evidenciação dos ativos de infraestrutura 3

SUCON-SIS-08
Adequação do SisGepatWeb para registro automatizado das depreciações, amortizações e exaustões que deverão ser migradas para o Sistema 

Contábil - SIAC/SIGGO 
3

SUCON-SIS-09 Adequação do SisGepatWeb para controle de bens móveis e imóveis de terceiros 3

SUCON-SIS-10 Disponibilização de novos serviços e consultas no Portal Agencianet , voltadas para Documentos Fiscais Eletrônicos, SPED e Cadastro Fiscal 3

SUCON-SIS-11 Automatização da Dívida Ativa/Gestão Tributária 3



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUCON-SIS-12 Integração do SIGGO com outros sistemas corporativos 3

SUCON-SIS-13 Automatização do parcelamento de dívidas tributárias 3

SUCON-SIS-14 Revisão das funcionalidades para homologação do sistema de precatórios. 3

SUCON-SIS-15 Disponibilizar SIAC/SIGGO em plataforma WEB. 3

SUCON-SIS-16 Disponibilização do Sistema SISGEPAT na plataforma WEB 3

SUCON-SIS-17 Elaboração do Módulo de Prestação de Contas Anual do Governador. 3

SUCON-SIS-18 Aprimoramento do módulo de Cadastro de Rol de Responsáveis no SIGGO legado 3

SUCON-SIS-19 Desenvolvimento de módulo de encerramento do exercício 3

SUCON-SIS-20 Contratação de serviços e aquisição de licenças Business Intelligence. 3

SUCON-SIS-21 Integração do SIGGO com o sistema E-Contratos 3

SUCON-SIS-22 Desenvolvimento do módulo de Gestão de Contratos, Convênios e Subvenções Sociais no SIGGO na plataforma web 3

SUCON-SIS-23 Conclusão do Módulo para Apuração de Indicadores e Controle da Participação Societária do GDF no SIGGO 3

SUCON-SIS-24
Adequação do sistema SISGEPATWEB para emissão de etiqueta de identificação e geração automática do número de tombamento dos bens

móveis
3

SUCON-SIS-25 Aprimoramento do módulo de Cadastro de Rol de Responsáveis na plataforma WEB. 3



Secretaria Executiva de Fazenda - SEF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUCON-SIS-26 Realização de consultas dinâmicas com rapidez e facilidade nos bancos de dados existentes (Business Intelligence) 3

SUCON-SIS-27
Implantação de tecnologia mobile de inventário patrimonial desenvolvida pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB 

denominada GINPA.
3

SUCON-SIS-28
Conclusão e Desenvolvimento de Demonstrativos de Custos; Incorporação de informações do Fundo Constitucional do Distrito Federal aos 

Demonstrativos de Custo; Desenvolvimento de Ferramenta de distribuição de custos e de registro da execução física do 
3

SUCON-SIS-29 Aquisição de novo Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (tipo SIAFI) 155

SUCON-SIS-30 Automatização da geração dos arquivos SPED das empresas do GDF no SIACSIGGO 3

SUCON-SIS-31 Melhoria da Eficiência e da Eficácia da Administração de Materiais e de Patrimônio na Área Fazendária 3

SUCON-SIS-32 Manutenção – Demandas Evolutivas, Corretivas e Adaptativas - e criação de novas funcionalidades no SIGGO 3

SUCON-SIS-33 Manutenção SISGEPAT – Demandas Evolutivas, Corretivas e Adaptativas 3

SUCON-SIS-34 Adequação do SisGepat para registro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangível com o sistema contábil de forma integrada. 3

SUCON-SIS-35 Integração do SIGGO com o sistema SIGMA. 3

SUCON-SIS-36 Integração do SisgepatWeb com os sistemas SIAC/SIGGo e SIGMANET 3



Secretaria Executiva de Acompanhamento Econômico - SEAE
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SEAE-INFRA-01 Aquisição de recursos para estruturas de videoconferências 33

SUBPEF-SIS-01 Atualização do SISCONFAZ – Demandas Evolutivas, Corretivas e Adaptativas 3

Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SPLAN-SIS-01 Evolução e manutenção no sistema SAG 3

SPLAN-SIS-02 Evolução e manutenção no sistema PPA 58

SPLAN-SIS-03 Evolução e manutenção no sistema LOA 3

SPLAN-SIS-04 Solução para gestão do acompanhamento e monitoramento dos recursos captados do DF 72

SPLAN-SIS-05 Solução para gestão dos projetos para captação de recursos 72

SPLAN-SIS-06 Evolução e manutenção no sistema LDO 3

SPLAN-SIS-07 Aquisição de sistema de informação financeira e controle interno relacionados com recursos de empréstimo e outras fontes de financiamento 103

SPLAN-SIS-08

Solução tecnológica para atender às exigências legais para o processamento e gestão das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, que envolvessem transferência de recursos financeiros, relativas ao Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil – MROSC

161



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUPPE-SIS-01 Desenvolvimento de Paineis de Monitoramento e Gestão 172

SPI-SIS-01 Aquisição de um Programa de Gestão de Atividades de Projetos 74

SPI-SIS-02
Evolução dos sistemas de gestão do patrimônio público imobiliário do DF - SPP e SICP- Atualização periódica com o Sisgepat;- Manutenção 

Evolutiva(Periódica);- Manutença corretiva;- Fusão dos dois sistemas;- Atualização do Sisgepat
71

SPI-SIS-03 Solução Única para Gestão do Patrimônio Imobiliário do DF 71

SEST-SIS-01 Cadastro de Conselheiros de Empresas Estatais 142

SEST-SIS-02 Sistema de Informação das Empresas Estatais 142

SEST-SIS-03 Sistema de Avaliação da Qualidade da Gestão das Empresas Estatais 142



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-GOV-01 Treinamento em Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 24

SUTIC-GOV-02 Capacitação e aperfeiçoamento profissional nas áreas de rede, segurança, suporte e monitoramento especializados de serviços de TIC. 65

SUTIC-GOV-03 Adequação dos processos de TI conforme as melhores práticas 67

SUTIC-GOV-04 Melhoria da maturidade em Governança de TIC 67

SUTIC-GOV-05 Regulamentar solicitações de sistemas fora do PDTIC. 87

SUTIC-GOV-06 Capacitação dos servidores da Sutic em metodologia ágil de gestão de projetos e tarefas. 86

SUTIC-GOV-07 Revisão do Plano de Continuidade de Negócios 101

SUTIC-INFRA-01
Licenciamento e suporte para sistemas operacionais, banco de dados e serviços de rede por parte dos fabricantes, de produtos já adquiridos 

pela secretaria.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21

SUTIC-INFRA-02 Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados (Cofre de Senhas). 2

SUTIC-INFRA-03 Modernização da Rede 32

SUTIC-INFRA-04 Expansão da rede GDFNet no segmento de circuítos terceirizados. 26

SUTIC-INFRA-05 Adoção de solução de Virtualização de Rede e Firewall. 17

SUTIC-INFRA-06 Aquisição de ativos de rede. 4, 30, 31, 32

SUTIC-INFRA-07 Contratação de auditoria para verificação de conformidade junto a ICP-Brasil. 41



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-INFRA-08
Restaurar a operação normal dos serviços o mais rápido possível, minimizando o impacto adverso nas operações do negócio, garantindo que os 

níveis de serviço acordados - Implantação de ambiente de contingência e continuidade dos negócios, de acordo com a NBR ISO 22.301.
40

SUTIC-INFRA-09 Serviços de segurança para análise de vulnerabilidade, prevenção a intrusão e análise forense para o CeTIC-DF e GDFNet. 42

SUTIC-INFRA-10 Manutenção da rede GDFNET no segmento de fibra ótica 39, 194

SUTIC-INFRA-11 Expansão da rede GDFNET no segmento de fibra ótica. 38

SUTIC-INFRA-12
Expansão do Subsistema de Alta Disponibilidade (SIAD), para ampliar a capacidade de espaço físico de TIC, energia redundante e climatização 

eficiente dos Datacenters.
36

SUTIC-INFRA-13 Serviços Preventivos de Segurança da Informação e apoio a Análise Forense, sob demanda. 42

SUTIC-INFRA-14 Serviço de manutenção dos subsistemas que atendem a infraestrutura de TIC dos Datacenters. 34, 35, 36, 37, 45

SUTIC-INFRA-15 Apólice de Seguro para os Datacenters do SIA e do Edifício Vale do Rio Doce 37

SUTIC-INFRA-16 Implantação de solução de voz sobre IP na GDFNet. 62

SUTIC-INFRA-17
Aquisição de solução de monitoramento e auditoria de bases de dados não estruturados, tais como Active Directory, Servidores de Arquivos e 

Serviços de E-mail.
63

SUTIC-INFRA-18
Garantir a disponibilidade e a capacidade da infraestrutura para suporte dos serviços e soluções de TI - Adequação das fontes externas de 

energia dos Datacenters (Subestações da CEB).
40, 55, 56

SUTIC-INFRA-19
Garantir a disponibilidade e a capacidade da infraestrutura para suporte dos serviços e soluções de TI - Serviços de operação do Datacenter 

Corporativo e da Rede Metropolitana do GDF, com serviços de suporte de 3º nível.
64

SUTIC-INFRA-20 Aquisição de solução antivírus e antispam. (Solução de end-point) 21

SUTIC-INFRA-21 Prover infraestrutura ágil para os serviços e soluções de TI - Adoção de solução de Processamento Big Data - Data Lake (Engenharia de Dados). 81



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-INFRA-22 Serviços especializados de customização, otimização e treinamento das ferramentas de gestão do Servicedesk da CA Tecnologies. 20

SUTIC-INFRA-23 Ampliação do quantitativo de licenças da ferramenta de Servicedesk (CA SDM). 20

SUTIC-INFRA-24 Garantir que as mudanças sejam planejadas, comunicadas e evitem indisponibilidades. 83

SUTIC-INFRA-25 Aprimorar os mecanismos de segurança da infraestrutura TI. 84

SUTIC-INFRA-26 Prover infraestrutura ágil para os serviços e soluções de TI com aplicação de tecnologia de DevOps 85

SUTIC-INFRA-27 Contratação de suporte e atualização para licenciamento Azure Devops (MS TFS) 82

SUTIC-INFRA-28
Licenciamento e suporte para solução de Business Intelligence em Qlikview e Qliksense de forma a permitir a migração e execução dos painéis e 

ETLs legados.
1

SUTIC-INFRA-29 Telas para monitoramento de serviços de Tecnologia da Informação. 57

SUTIC-INFRA-30 Solução para monitoramento de banco de dados. 112

SUTIC-INFRA-31 Solução de engenharia de tráfego, roteamento avançado e operação automatizada da rede GDFNet 30

SUTIC-INFRA-32 Solução de cadastro de rede ótica com georeferenciamento para controle e gestão da GDFNet 139

SUTIC-INFRA-33
Dotar a Secretaria de Economia do DF de recursos tecnológicos para suportar a implantação de solução de rede Wi-Fi Metropolitana para 

unidades da SEEC, GDF e cidadãos.
123

SUTIC-INFRA-34 ontratação de suporte e manutenção sob demanda de Licenças Adobe ColdFusion 150

SUTIC-INFRA-35 Expansão da solução de armazenamento de dados 12



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-INFRA-36 Aquisição de servidores x86. 162

SUTIC-INFRA-37
Solução de balanceamento de carga, para melhorar a performance dos sistemas como NotaLegal, IPTU, ICMS dentre outros, tendo em vista que 

esses sistemas estão alocados em diversos serviços redundantes dentro da infraestrutura da Seec/DF.
163

SUTIC-INFRA-38 Expansão e atualização da solução de segurança de rede para o CeTIC e GDFNet. Aquisição de firewalls e renovação de suporte e garantia. 166

SUTIC-INFRA-39 Aquisição de certificados digitais para o serviços hospedados no CeTIC. 167

SUTIC-INFRA-40 Aquisição e emissão de Certificados Digitais. 168, 196

SUTIC-INFRA-41 Atualização da solução de gerenciamento de performance de aplicações (Application Performance Monitoring - APM). 177

SUTIC-INFRA-42 Credenciar a Seec/DF como Autoridade Certificadora Oficial do Distrito Federal. 173, 174

SUTIC-INFRA-43 Solução de monitoramento e auditoria de teletrabalho para os colaboradores da Seec/DF 179

SUTIC-INFRA-44
Solução de proteção de dados estruturados e não estruturados para os Datacenters da Seec/DF, para proteção de dados que envolvem 

informações dos contribuintes em sistemas de arrecadação e aderência à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
180

SUTIC-INFRA-45
Implementação de solução de proteção de dados, compreendendo o armazenamento e a recuperação de dados, visando a execução de cópias 

seguras dos ambientes corporativos.
186

SUTIC-INFRA-46 Expansão, modernização e implantação de serviços ativo-ativo do CeTIC. 187

SUTIC-INFRA-47 Aquisição de fitas de backup. 189

SUTIC-INFRA-48 Solução de alta disponibilidade e segurança de aplicações, sistemas e sites hospedados no Datacenter Corporativo do GDF - CeTIC. 188

SUTIC-INFRA-49 Modernização de Cabeamento Estruturado 192

SUTIC-INFRA-50 Segurança de e-mail e colaboração em nuvem 193

SUTIC-INFRA-51 Implantação de proteção para dados em trânsito na rede GDFNet. 195



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-MICRO-01
Contratar serviço continuado de atendimento e suporte técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação, com atendimento de 1º nível 

(telefônico e remoto) para usuários internos e externos, e de 2º nível (presencial) para os usuários internos da SEEC.
68

SUTIC-MICRO-02 Contratação de serviço de impressão corporativo (outsourcing) para uniformizar o modelo em todas da Seec. 111

SUTIC-MICRO-03 Adquirir monitores auxiliares para os usuários da Seec. 11

SUTIC-MICRO-04 Uniformização do parque de impressão de documentos institucionais. 111

SUTIC-MICRO-05
Projetores multimídia ou monitor de vídeo de no mínimo 60', com kit de teclado e mouse sem fio e kit de videoconferência profissionais, para 

as salas de reuniões da Seec.
149

SUTIC-MICRO-06 Adquirir dispositivos móveis (notebooks tablets) para os usuários da Seec. 119

SUTIC-MICRO-07

Atualização e complementação de licenças de suite de escritório, conjunto integrado de aplicativos voltados para as tarefas de escritório, tais 

como editores de texto, editores de planilhas, editores de apresentação, aplicativos, agenda de compromissos, contatos, entre outros, para 

atedendimendo dos usuários da Seec/DF.

176

SUTIC-MICRO-08 Aquisição de webcams. 190

SUTIC-SIS-01 Manutenção do Aplicativo e-GDF 22, 23

SUTIC-SIS-02 Licenciamento anual App Store. 53

SUTIC-SIS-03
Suporte técnico, manutenção, atualização de versão, serviço especializado e treinamento, sob demanda, para Plataforma de Desenvolvimento, 

Gerência e Monitoramento de Aplicações Web - Outsystems
5, 6, 7

SUTIC-SIS-04 Manutenção do Portal do Voluntariado. 47

SUTIC-SIS-05 Manutenção do Sistema de Gestão de Atendimento (Sistema de gestão de fila de atendimento). 59

SUTIC-SIS-06 Garantir aos usuários autorizados o direito de usar um serviço, prevenindo o acesso a usuários não autorizados. 66

SUTIC-SIS-07
Contratação de treinamento em Big Data, Inteligência Artificial, BI e tecnologias correlatas de forma a prover a correta especificação, 

monitoramento e desenvolvimento das soluções adotadas na Seec/DF.
8



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-SIS-08 Manutenção do Sistema de Agendamento do DF 60

SUTIC-SIS-09 Solução para Elaboração e Gestão de PDTIC 75

SUTIC-SIS-10 Ferramenta para monitorar a gestão do PDTIC. 75

SUTIC-SIS-11 Manutenção do Sistema de Help Desk de Serviços Administrativos. 93

SUTIC-SIS-12 Treinamento no barramento de serviços Oracle. 97

SUTIC-SIS-13 Solução para Gestão da Emissão de Certificados Digitais 94

SUTIC-SIS-14 Contratação de treinamento da Plataforma Outsystems para área de Mobile e Administração do Ambiente. 89

SUTIC-SIS-15 Contratar serviços continuados de manutenção e desenvolvimento de sistemas 98

SUTIC-SIS-16 Contratação de treinamento da ferramenta Azure Devops (MS TFS). 88

SUTIC-SIS-17 Consultoria e treinamento para atualização do Oracle Tuxedo. 13, 97

SUTIC-SIS-18
Implantação de plataforma colaborativa e de integração, para gestão de sites departamentais, bibliotecas de documentos, listas, agenda, 

notícias, informativos internos.
14, 99

SUTIC-SIS-19 Contratação de treinamento Métodos Ágeis. 108

SUTIC-SIS-20 Unificação e uniformização das metodologias de desenvolvimento de software da Seec/DF. 114

SUTIC-SIS-21 Consultoria e treinamento em linguagem de programação Natural. 118

SUTIC-SIS-22 Treinamento para capacitar servidores para realizar contagem de pontos de função. 113

SUTIC-SIS-23 Contratação de treinamento de modelagem de banco de dados estruturados e não estruturados. 117

SUTIC-SIS-24 Manutenção do Sistema para Aplicação de Questionários 107

SUTIC-SIS-25 Contratação de treinamento de DevOps. 88



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUTIC-SIS-26 Manutenção do sistema de controle e gestão de demandas – OASIS 129

SUTIC-SIS-27 Implementação e customização dos sistemas para redundância ativo-ativo 3

SUTIC-SIS-28 Customização e implantação do Azure Devops (MS TFS) 82

SUTIC-SIS-29 Contratar serviços de contagem de pontos de função para medições de demandas, projetos e sistemas 135

SUTIC-SIS-30 Licenciamento do barramento de serviços Oracle. 13

SUTIC-SIS-31 Contratação de serviços de aferição de ponto de função. 135

SUTIC-SIS-32
Aquisição de softwares utilitários ao desenvolvimento de sistemas: ferramenta de modelagem de dados, ferramenta de colaboração e

ferramenta de comunicação remota.
146

SUTIC-SIS-33 Aquisição de ferramenta para gerenciamento de requisitos. 153

SUTIC-SIS-34 Sistema para gerenciamento de pontos de função 156

SUTIC-SIS-35 Aquisição de ferramentas de desenvolvimento de sistemas: cobol, visual studio. 152

SUTIC-SIS-36 Prover ferramenta de modelagem que contemple todas as tecnologias envolvidas no desenvolvimento de software. 160

SUTIC-SIS-37 Manutenção e atualização da ferramenta Cold Fusion 150

SUTIC-SIS-38
Estabelecer e manter um bom relacionamento com os clientes, gerenciando assertivamente suas expectativas - Solução para Gestão de 

Operação de TI (Capacidade e Custos - Chargeback)
165

SUTIC-SIS-39
Consolidar a estrutura de normas que compõem o Sistema de Gestão de Segurança da Informação - Manutenção do Sistema de Acesso ao

Datacenter.
164

SUTIC-SIS-40
Solução para capacitação de colaborados da Seec/DF, através da Escola de Governo com objetivo de atualização de conhecimento nas matérias 

fiscais e de arrecadação de tributos dentre outros temas de gestão.
181

SUTIC-SIS-41 Solução para dar Governança nas demandas do Cidadão à Seec/DF, com monitoramento e resolução do problema apontado. 182

SUTIC-SIS-42 Implantação de serviço de mensageria como canal de atendimento aos serviços públicos disponibilizados 197



Secretaria Executiva de Planejamento - SPLAN
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SCG-SIS-01 Recepção e manutenção do novo Sistema e-ComprasDF (Sistema de Compras Governamentais) 169

SCG-SIS-02 Recepção / manutenção/ evolução do sistema e-ContratosDF 25

SCG-SIS-03 Desenvolvimento e manutenção do Portal de Compras do Distrito Federal. 69

SCG-SIS-04 Desenvolvimento e evolução do Sistema e-SupriDF 70

SCG-SIS-05 Evolução e manutenção do Sistema e-PACC (Plano Anual de Compras e Contratações do GDF) 76

SCG-SIS-06
Implantação de Ferramentas de Data Warehouse e Business Intelligence para os Sistemas de Compras Governamentais. (e-ContratosDF; e-

ComprasDF; e-SupriDF)
1, 140

SCG-SIS-07 Sistema Monitor (Extrator de dados de auditoria dos Sistemas de Compras Públicas para atender à CGDF), conforme ACT CGDF/SCG 34, 140

UGPEL-MICRO-01 
Levantamento da necessidade de softwares de acessibilidade para auxílio de pessoas com deficiência promovendo condições de trabalho e 

segurança às informações dos órgãos e entidades do GDF
100

UGPEL-MICRO-02 Aquisição de 12 notebooks 119

UGPEL-SIS-01 Manutenção evolutiva do SEI: desenvolver novas funcionalidades ou correções do SEI-GDF para o ambiente multiórgãos. 91

UGPEL-SIS-02 Painel de monitoramento do SEI 104

UGPEL-SIS-03 Desenvolvimento e manutenção evolutiva do módulo de peticionamento 105



Secretaria Executiva de Gestão Administrativa - SEGEA
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUAG-INFRA-01 Aquisição de equipamentos para atendimento da armazenagem de processos e documentos digitalizados 115

SUAG-MICRO-01 Aquisição de leitoras/digitalizadoras de microfilmes 44

SUAG-MICRO-02 Aquisição de licenças do software de orçamento, planejamento e controle de custos de obras. 77

SUAG-MICRO-03
Contratação de licença de software tipo CAD, para elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos 

tridimensionais.
126

SUAG-MICRO-04
Aquisição de vinte e cinco (25) computadores portáteis (notebooks) para equipar a sala de reuniões e treinamentos localizada no 9º andar, sala 

914, do Edifício Anexo ao Palácio do Buriti.
175

SUAG-MICRO-05

Aquisição, instalação e configuração de solução completa de um (01) conjunto de painéis de monitores para videowall, compostos por seis (06) 

monitores de 55", sendo duas linhas e três colunas, matriz processadora, software de gerenciamento dos monitores de forma conjunta e 

separada com licenciamento perpétuo, solução de suporte para videowall e recursos de áudio e vídeo conferência, para equipar a sala de 

reuniões e treinamentos, situado na 914 do Ed. Anexo do Buriti

57

SUAG-MICRO-06
Aquisição, instalação e configuração de Solução de Video Wall, contemplando monitores, matriz processadora e software de gerenciamento, 

para instalação no hall do Edifício Anexo do Palácio do Buriti
57

SUAG-MICRO-07

Solução de digitalização de documentos em grandes formatos, para possibilitar a Seec/DF atender demandas de pesquisas e consultas sobre 

informações contidas na documentação cartográfica (Plantas e Projetos de Engenharia e Arquitetura) que se encontram em seu acervo 

arquivístico, oriundas do contribuinte, outros órgãos do GDF, órgãos de controle e do judiciário

183

SUAG-SIS-01 Inserção do banco de dados do SisGepat na Intranet, com campos para cadastro e disponibilização para toda a SEF 3

SUAG-SIS-02 Desenvolvimento de novo Módulo de Controle de Folha de Frequência do SIGEP 3

SUAG-SIS-03 Digitalização de Documentos Funcionais do SIGEPE 115

SUAG-SIS-04 Desenvolvimento de Sistema que possibilite o cadastro, a disponibilização, o controle e a alocação de bens ociosos 3

SUAG-SIS-05 Solução para emissão de folha de ponto eletrônico 73



Secretaria Executiva de Gestão Administrativa - SEGEA
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUAG-SIS-06 Desenvolvimento de programa para gestão de precatórios e RPVs. 3

SUAG-SIS-07 Aperfeiçoamento da ferramenta de Controle de Retenções de Imposto Sobre Serviços - ISS 3

SUAG-SIS-08 Desenvolvimento de sistema de armazenagem de processos e documentos digitalizados 115

SUAG-SIS-09 Desenvolvimento de novo Módulo de Controle de Documentos – SIGEP 3

SUAG-SIS-10 Desenvolvimento de Sistema para controle de frotas de veículos da SEF/DF. 124

SUAG-SIS-11 Sistema de Concessões e Permissões – SICP (evolução) 71

SUAG-SIS-12 Desenvolvimento do Banco de Talentos 3

SUAG-SIS-13 Integração do sistema de Gestão da Capacitação ao de Gestão de Pessoas 3

SUAG-SIS-14 Sistema de controle de prazos, dados, apurações e informações inerentes ao processo de Tomada de Contas Especial. 184

SUAG-SIS-15
Aprimoramento do Sistema e-Contratos para possibilitar expansão das ferramentas de controle e integração com o SEI/GDF e com o SIGGo, 

como também implementação de solução de BI (Business Intelligence).
25



Secretaria Executiva de Gestão Administrativa - SEGEA
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUGEP-SIS-01 Manutenções do Sistema Único de Recursos Humanos - SIGRH 29

SUGEP-SIS-02 Manutenções do Sistema de Mensageria do e-Social. 28

SUGEP-SIS-03 Manutenções do Sistema de Recadastramento - RECAD 48

SUGEP-SIS-04 Solução para gestão dos consignados. 92

SUGEP-SIS-05 Manutenções do Sistema de Gestão de Rubricas - SGR 128

SUGEP-SIS-06 Sistema Web de Emissão de Certidão de Vínculo com a Administração Pública para o cidadão. 127

SUGEP-SIS-07 Licença ACL (Extração de dados do SIGRH) - Renovação ou contratação de solução similar. 143

SUGEP-SIS-08 Implantação, manutenção e suporte do Sistema de Gestão de Pessoas do GDF - SIGEPE. 171

SUGEP-SIS-09 Ferramenta eletrônica de apoio aos processos de organização administrativa 200

SUGEP-SIS-10
Solução de armazenamento e integração de Dados de Pessoal (Dados relacionados à Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Folha de 

Pagamento)
201

SUCORP-SIS-01
Apoio no planejamento, implantação e sustentação  da solução para modernização da Central de Atendimento ao Cidadão 156 - Aquisição e/ou 

desenvolvimento de solução para gerenciar e auditar os contratos de Call Center e Telefonia. 
25

SUCORP-SIS-02
Evolução da solução do Sistema de Fiscalização de Contratos Corporativos.- Desenvolvimento do Tipo de Contrato Limpeza - I.N 05;-

Desenvolvimento do Módulo de Conta Vinculada;- Criação dos Tipos de Contrato da Frota de Veículos do GDF e da Central 156
106

SUCORP-SIS-03 Sistema de controle de ponto dos estagiários. 73

SUCORP-SIS-04 Implantação ou desenvolvimento de sistema de gestão de contratos. 25

SUCORP-SIS-05
Implantação de sistema de informação para gestão de relacionamento com o cidadão (CzRM - Citizen Relationship Management) no âmbito do 

DF, por intermédio do Serviço de Atendimento ao Cidadão - Central 156.
54



Secretaria Executiva de Orçamento - SEORC
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SEORC-INFRA-01 Aquisição de equipamentos para atendimento da armazenagem de processos e documentos digitalizados. 115

SEORC-MICRO-01 Notebooks para disponibilização à servidores quando necessitarem em demandas externas 119

SEORC-MICRO-02 Tablets para uso do subsecretário, chefes de unidades e coordenadores 119

SEORC-SIS-01 Programa de Aperfeiçoamento do Gasto Público Baseado em Inteligência Artificial 3

SEORC-SIS-02 Implementação do módulo Sistema Orçamentário (SIOP) do SIGGO na plataforma WEB 3

SEORC-SIS-03 Desenvolvimento e manutenção, incluindo implementação de melhorias, do Sistema de Diárias e Passagens do GDF. 116

SEORC-SIS-04 Licenças para uso do Sistema de Informação de Governança Baseado em Custos - SICGESP 184

SEORC-SIS-05 Licenças de Business Inteligence (BI) para elaboração dos painéis de planejamento e acompanhamento. 1

SEORC-SIS-06
Licenças em ferramenta para extração de Dados (do banco de dados Oracle) intuitiva, que apoie os usuários de negócio na tomada de decisão, 

através de acesso imediato às informações do banco de dados para elaboração e publicação de relatórios e painéis.
1

UCEP-SIS-01 Desenvolvimento do Caderno de emendas Parlamentares - CAEP 50

UCEP-SIS-02 Manutenções do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP 49

SUPLAN-MICRO-01 Aquisição de notebooks. 119

SUPLAN-MICRO-02 Aquisição de webcams para desktops e realização de videoconferências. 190



Secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida - SEQUALI
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

SUBSAÚDE-INFRA-01

Promover a modernização do sistema de arquivos, bem como a digitalização da massa documental, que compõem as anotações em registros de 

atendimentos médicos-periciais, laudos, exames e atestados médicos que se encontram sob a guarda do acervo documental da SUBSAUDE de 

todos os servidores ativos e inativos da administração direta, autárquica e fundacional do DF.

115

SUBSAÚDE-MICRO-01 Painel de 75" para utilização na Sala de Situação da Diretoria de Epidemiologia em Saúde do Servidor - DIEPI 57

SUBSAÚDE-MICRO-02 Aquisição de 02 notebooks 119

SUBSAÚDE-MICRO-03 Aquisição de até sete totens para utilização nas duas recepções da SUBSAUDE. 90

SUBSAÚDE-MICRO-04 Aquisição de 06 computadores. 11

SUBSAÚDE-MICRO-05 Aquisição 2 impressoras 111

SUBSAÚDE-MICRO-06 Aquisição de 16(dezesseis) monitores 11

SUBSAÚDE-SIS-01 Sistema de Business Intelligence (BI) para gestão dos dados epidemiológicos na Sala de Situação da DIEPI. 61

SUBSAÚDE-SIS-02 Evolução do sistema SIAPMED 46

SUBSAÚDE-SIS-03 Expansão do Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA) para recepção da Diretoria de Promoção a Saúde do Servidor - DISPSS. 141

SUBSAÚDE-SIS-04 Sistema de agendamento de consultório. 145



Secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida - SEQUALI
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

EGOV-MICRO-01 Creative Cloud Todos os Apps 157

EGOV-MICRO-02 100 Tablets 119

EGOV-MICRO-03

Solução de infraestrutura de sinalização digital e painel visual para videoconferência, compreendendo fornecimento de monitores de vídeo, 

suportes especiais para painéis visuais (videowall), suporte geral e manutenção preventiva /corretiva e troca de peças com defeito – e 

treinamento para servidores.

33

EGOV-MICRO-04 100 computadores/ desktop 11

EGOV-MICRO-05 100 monitores para computador 11

EGOV-MICRO-06 20 projetores multimídias interativos 149

EGOV-MICRO-07 Aquisição de 5 notebooks 119

EGOV-MICRO-08 4 Acces Points - Rede Wireless 123

EGOV-MICRO-09 Aquisição de quinze (15) computadores portáteis (notebooks) para equipar a sala inovação localizada na Escola de Governo. 175

EGOV-MICRO-10

Aquisição, instalação e configuração de solução completa de um (01) conjunto de painéis de monitores para videowall, compostos por seis (06) 

monitores de 55", sendo duas linhas e três colunas, matriz processadora, soware de gerenciamento dos monitores de forma conjunta e 

separada com licenciamento perpétuo, solução de suporte para videowall e recursos de áudio e vídeo conferência, para equipar a sala inovação 

localizada na Escola de Governo. 

57

EGOV-SIS-01 Solução de TI para apoio às atividades da Unidade do Fundo Pró-Gestão 27

EGOV-SIS-02 Solução para gestão do processo de capacitação dos servidores. 43



Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF

Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF
ID DA NECESSIDADE DESCRIÇÃO

AÇÕES RELACIONADAS 

(ENCARTE B)

TARF-SIS-01 
Desenvolvimento de sistema de gerenciamento do contencioso tributário de 2ª instância administrativa, contendo ferramenta de controle de 

processos, procedimentos processuais, registro de julgamentos, recursos impetrados e disponibilização de dados - SISTARF.
3

TARF-SIS-02 Desenvolvimento do Portal de Comunicação do Tarf. 3

PGDF-SIS-01 Manutenção do sistema de gestão de precatórios e Requisições de Pequenos Valores 78
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PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 1 Contratação de licença e suporte para ferramenta de Análise de Dados. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 2 Contratação de licença e suporte de solução de gerenciamento de acessos privilegiados 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 3 Desenvolvimento de novo sistema ou implementação de melhorias por meio dos serviços da Fábrica de Software com contrato vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 4 Contratração de empresa especializada para fornecimento, instalação e suporte de ativos de rede do tipo Core e Topo de Rack para Datacenters. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 5
Renovação do contrato de serviços de atualização do licenciamento e suporte técnico para Plataforma de Desenvolvimento, Gerência e  

Monitoramento de Software Low Code - Outsystems. 2022 -1º Semestre

AÇÃO 6
Renovação do contrato de serviços mentoria para Plataforma de Desenvolvimento, Gerência e Monitoramento de Software Low Code -

Outsystems. 2022 -1º Semestre

AÇÃO 7
Contratação de capacitação em desenvolvimento utilizando a Plataforma de Desenvolvimento, Gerência e Monitoramento de Software Low Code

- Outsystems. 2022 -1º Semestre

AÇÃO 8
Contratação de treinamento em Big Data, Contratação de treinamento em Inteligência Artificial, Contratação de treinamento em BI e  tecnologias 

correlatas 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 9 
Contratação de serviços técnicos compreendendo a implantação e operação de solução integrada de fiscalização eletrônica de mercadorias  e 

veículos nas estradas e rodovias do Distrito Federal, orientado por requisitos de níveis de serviços 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 10
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção e suporte do Sistema de Cobranças Administrativas e de Dívida  Ativa 

- SICOB. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 11 Contratação de empresa para o fornecimento de microcomputadores e monitores auxiliares 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 12 Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e suporte de solução de storage (Controladoras e gavetas de disco - 3ª Fase) 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 13

Contratação de empresa especializada para fornecimento de infraestrutura de banco de dados Oracle, compreendendo equipamentos,

licenças e serviços. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 14 Contratação de licença e suporte para produtos Microsoft, para manutenção do parque legado 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 15 Contratação de licença e suporte dos produtos Software AG, para manutenção do parque legado. 2021 - 1º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 16 Contratação de solução de acesso remoto e seguro às aplicações e sistemas institucionais. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 17 Contratação de licença e suporte dos produtos VMware, para manutenção do parque legado 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 18 Contratação de licença e suporte dos produtos Redhat, para manutenção do parque legado. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 19 Contratação de solução de gestão e automatização de rotinas, Jobs e carga de trabalho. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 20
Contratação de solução de Gestão dos Serviços de TIC (ITSM), incluindo sistema de gestão de requisições, incidentes e problemas, bem como 
sistema de monitoramento.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 21 Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de solução de segurança end-point (Antivirus, Antispam, etc.) 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 22 Prospecção e seleção de novos serviços eletrônicos para implementação no e-GDF 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 23 Publicação de atos normativos (Portarias regulamentares, Políticas de Privacidade, etc) 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 24 Contratratação de capacitação em Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 25
Desenvolvimento de melhorias, customização e parametrização do sistema e-ContratosDF por meio de Termo de Coperação Técnica firmado 
junto à Caesb.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 26 Contratação de serviços especializados de comunicação de dados 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 27 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para apoio às atividades de gestão do Fundo Pró-Gestão 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 28 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para apoio às atividades de gestão do Fundo Pró-Gestão 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 29 Manutenções corretivas do Sistema Único de Recursos Humanos - SIGRH 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 30
Contratração de empresa especializada para fornecimento, instalação e suporte de ativos de rede do tipo Core e Backbone para GDFNet, com 
solução de engenharia de tráfego, roteamento avançado e operação automatizada da rede.

2020 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 31
Contratração de empresa especializada para fornecimento, instalação e suporte de ativos de rede do tipo Borda para conexão das unidades 
governamentais que utilizam a GDFNet.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 32 Contratração de empresa especializada para fornecimento, instalação e suporte de ativos de rede do tipo Acesso para rede interna da Seec/DF. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 33
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de solução de videoconferência, com recursos e infraestrutura, 
segurança, salas de videconferência, acesso às reuniões por dispositivos móveis

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 34 Contratação de serviços especializados de manutenção de subsistema elétrico e climatização. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 35 Contratação de serviços especializados para expansão e manutenção de susbsistemas de detecção e combate à incêndio 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 36
Contratação de serviços especializados para expansão do Datacenter do SIA, com seus subsistemas elétrico, climatização, espaço físico, dentre 
outros

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 37 Contratação de seguro especializado para os Datacenters das SEEC/DF 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 38 Contratação de serviços especializados de construção de rede de dados para expansão da rede GDFNET no segmento de fibra ótica. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 39 Contratação de serviços especializados de manutenção da infraestrutura de fibra ótica da GDFNet 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 40 Elaboração do Plano de Continuidade de Negócios. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 41 Contratação de auditoria para verificação de conformidade da Autoridade de Registro e emissão de Certificados Digitais junto a ICP-Brasil 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 42 Contratação de solução de segurança para análise de vulnerabilidade, prevenção a intrusão e análise forense para o CeTIC-DF e GDFNet. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 43 Desenvolvimento de sistema de informação para gestão do processo de capacitação dos servidores - EGOV Virtual 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 44 Contratação de empresa para o fornecimento de leitoras/digitalizadoras de microfilmes 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 45 Solicitar implantação de serviços de brigadista e vigilância patrimonial 24x7 2020 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 46 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de melhorias no SIAPMED 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 47 Manutenção do Portal do Voluntariado 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 48 Manutenção evolutiva do Sistema de Recadastramento - RECAD 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 49 Manutenção evolutiva do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares - SISCONEP 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 50 Desenvolvimento de sistema de informação para gestão do Caderno de Emendas Parlamentares - CAEP 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 51 Manutenção do SIGGO por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 52 Manutenção do SISGEPAT por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 53 Contratação do licenciamento anual App Store 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 54
Contratação de plataforma integrada de gestão de serviços digitais e engajamento com o cidadão (OMNI CHANEL) em modelo SaaS  (Software as 
a Service), incluindo serviços técnicos de Implantação, Suporte Técnico Operacional, Capacitação, Design e Automação de  Serviço.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 55 Contratação dos serviços especializados de engenharia da Novacap para modernização da substação do Edifício Codeplan 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 56 Elaborar Análise de Riscos dos Datacenters da Sutic. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 57 Contratação de empresa para o fornecimento de telas de monitoramento e solução de vídeo wall. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 58 Desenvolvimento e manutenção, incluindo implementação de melhorias, do sistema PPA 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 59 Manutenção e parametrização do Sistema de Gestão de Atendimento - SGAWeb. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 60 Manutenção e parametrização do Sistema de Agendamento do DF. 2021 - 1º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 61 Implementação de solução Business Intelligence (BI) para gestão dos dados epidemiológicos 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 62 Contratação de empresa para fornecimento de dispositivos VOIP e suporte para solução de voz sobre IP na GDFNet. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 63
Aquisição de solução de monitoramento e auditoria de bases de dados não estruturados, tais como Active Directory, Servidores de Arquivos e 
Serviços de E-mail.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 64
Contratação de serviços técnicos especializados de operação do Datacenter Corporativo e da Rede Metropolitana do GDF, com serviços de 
suporte de 3º nível

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 65
Contratação de capacitação e aperfeiçoamento profissional nas áreas de rede, segurança, suporte e monitoramento especializados de serviços de 
TIC.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 66 Implantação, Desenvolvimento ou Contratação de Solução de Gestão de Identidade e Acesso 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 67
Mapeamento e melhoria dos processos da Sutic, baseado nas melhoras práticas do mercado (Itil, Cobit, Scrum), com apoio de empresa 
especializada.

AÇÃO 68
Contratar serviço continuado de atendimento e suporte técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação, com atendimento de 1º nível 
(telefônico e remoto) para usuários internos e externos, e de 2º nível (presencial) para os usuários internos.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 69 Desenvolvimento do Portal de Compras Governamentais do GDF, por meio de contrato vigente. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 70 Desenvolvimento e evolução do Sistema e-SupriDF 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 71 Manutenção Evolutiva do SICP/SPP; Manutença corretiva; Fusão dos dois sistemas 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 72 Desenvolvimento do módulo de gestão dos projetos para captação de recursos. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 73 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para emissão de folha de ponto eletrônica. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 74 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento sistema de informação para gestão de atividades e projetos 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 75 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para elaboração e gestão de PDTICs 2020 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 76 Manutenções e parametrização do sistema de gestão do Plano Anual de Compras e Contratações do GDF - e-PACC 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 77 Contratação de licenca de software de orçamento, planejamento e controle de custos de obras 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 78 Sustenção e Manutenção do Sistema de Precatórios e Requisição de Pequenos Valores , com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 79 Manutenção do Sistema Atende por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 80 Manutenção do Portal de Serviços (PSV) por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 81
Contratação de solução de engenharia de dados com a construção de um Data Lake com alta disponibilidade para documentos fiscais eletrônicos 
e dados governamentais suportado por tecnologia de Big Data.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 82 Contratação de suporte e atualização para licenciamento Azure Devops (MS TFS) 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 83
Mapeamento, melhoria e definição de processos de trabalho para garantir que as mudanças sejam planejadas, comunicadas e evitem 
indisponibilidades

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 84 Elaborar política de segurança, procedimentos e normas para o controle das operações no ambiene corporativo 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 85 Contratação de solução de DevOps 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 86 Capacitação em SCRUM 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 87 Definição de processo de trabalho para inclusão de novas necessidades e ações no PDTIC da Secretaria de Economia do DF 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 88 Contratação de capacitação em desenvolvimento de sofware na plataforma Azure Devops (MS TFS) 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 89 Contratação de treinamento da Plataforma Outsystems para área de Mobile e Administração do Ambiente. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 90 Contratação de empresa para fornecimento de totens, com suporte e garantia on-site 2020 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 91 Implantação da nova versão do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, disponibilizada pelo Processo Eletrônico Nacional - PEN 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 92 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para gestão dos consignados 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 93 Manutenção e parametrização do Sistema de Help Desk de Serviços Administrativos. (Hesk) 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 94 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para gestão da Emissão de Certificados Digitais 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 95 Sustenção e Manutenção do Sistema Nota Legal, com contrato vigente 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 96 Sustenção e Manutenção do Sistema de integração de cadastros institucionais - RLE e REDESIM, com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 97 Contratação de treinamento para desenvolvimento de sofware no barramento de serviços Oracle 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 98 Contratação de fábrica de software para desenvolvimento e sustentação de sistemas. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 99 Contratação de solução de produtividade e colaboração, para gestão de equipes, projetos e tarefas, incluindo auditoria de teletrabalho 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 100
Implantação de solução de acessibilidade para auxílio de pessoas com deficiência promovendo condições de trabalho e segurança às informações 
dos órgãos e entidades do GDF.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 101 Consolidação do plano de continuidade de Negócios, tendo em vista fusão dos Datacenters 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 102 Manutenção dos serviços de impressão de grande porte. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 103
Desenvolvimento de sistema de informação financeira e controle interno relacionados com recursos de empréstimo e outras fontes de 
financiamento

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 104
Implementação de solução de BI contemplando o controle de prazos, dados e informações para atendimento das demandas do TCDF, MP, CGDF, 
PGDF. Execução do Projeto

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 105 Desenvolvimento do Sistema de Peticionamento - SISPE 2021 - 1º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 106
Desenvolvimento de novas funcionalidades para gestão de tipos de contrato, atesto e emissão de relatórios circunstanciado e analíticos, 
integrado com SFCC e SIGGO.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 107 Manutenção e parametrização do sistema de pesquisas, levantamento de informações e aplicação de questionários - LimeSurvey. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 108 Contratação de treinamento para desenvolvimento de sofware com foco em métodos ágeis 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 109 Sustenção e manutenção do Sistema de Renúncia Fiscal - SISREF, com contrato vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 110 Sustenção e Manutenção do Sistema de Rito Especial, com contrato vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 111 Contratação de serviços de impressão híbrido, com sustentação do parque existente e disponibilização de mais impressoras 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 112 Contratação de licença e suporte de solução de monitoramento do banco de dados 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 113 Contratação de treinamento para capacitar servidores a realizar contagem de pontos de função 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 114 Uniformização e implementação do processo de desenvolvimento de software no âmbito da Secretaria de Economia do DF 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 115 Contratação de serviços especializados de tratamento e digitalização de documentos 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 116 Desenvolvimento e manutenção, incluindo implementação de melhorias, do Sistema de Diárias e Passagens do GDF 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 117 Contratação de treinamento de modelagem de banco de dados estruturados e não estruturados 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 118
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em ambiente NATURAL/ADABAS com foco na utilização dos produtos atualmente
existentes no ambiente computacional da SEEC, compreendendo modernização técnica da estrutura do SITAF e qualificação da equipe técnica da 
área de tecnologia da Informação através da transferência de conhecimento de forma planejada.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 119
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de notebooks e tablets, contemplando serviços de suporte e garantia, para atender as 
necessidades das unidades  administrativas da Seec/DF.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 120 Sustenção e Manutenção do Sistema Agenci@net, com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 121 Sustenção e Manutenção do Sistema do IPTU, com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 122 Manutenção do Portal Institucional por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 123
Contratação, mediante demanda oficializada por órgão competente, de empresa para fornecimento, implantação e transferência de
conhecimento de solução de rede Wi-Fi para todas as unidades da SEEC, GDF e pontos destinados aos cidadãos.

2022 - 1º Semestre

AÇÃO 124 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para gestão da frota interna da Seec/DF 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 125
Implantação, Contratação e/ou Desenvolvimento de sistema de informação para gestão, fiscalização e monitoramento do Imposto Sobre Serviço 
– ISS e do Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS.

2021 - 2º Semestre

AÇÃO 126
Contratação de licença de software do tipo CAD, para elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões e para criação de modelos 
tridimensionais.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 127 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema web de Emissão de Certidão de Vínculo com a Administração Pública 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 128 Manutenção evolutiva do Sistema do Sistema de Gestão de Rúbricas - SGR. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 129 Manutenção do sistema de controle e gestão de demandas (OASIS) por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 130 Manutenção nos Sistemas de ITBI/ITCD, com contrato vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 131 Sustentação do Sistema de IPVA, com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 132 Sustentação de Sistema de Controle e Gerenciamento do Regime Especial, com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 133 Sustentação do Sistema de Gerenciamento do Contencioso Administrativo Fiscal, com contrato vigente 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 134 Sustenção e Manutenção do Sistema do Nota Saúde Legal, com contrato vigente. 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 135 Contratação de serviços especializados de contagem de pontos de função para medições de demandas, projetos e sistemas. 2021 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 136 Manutenção de sistema para controle de ações de cobrança por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 137 Manutenção do Extrator por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 138 Manutenção do GIA por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 139 Contratação de serviços de Georreferenciamento para o Complexo Administrativo do GDF. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 140
Implementação de solução Business Intelligence (BI) para gestão, monitoramento e extração de dados do Sistemas de Compras Governamentais 
integrado a outros sistemas (e�ContratosDF; e-ComprasDF; e-SupriDF).

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 141 Parametrização do Sistema de Gerenciamento de Atendimento - SGA 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 142
Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de informação para gestão Empresas Estatais, Cadastro de Conselheiros e Avaliação da 
Qualidade da Gestão das Empresas Estatais.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 143 Contratação de empresa para licenciamento de solução de Auditoria da Folha de Pagamento. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 144 Contratação de acesso para leitura a uma rede blockchain privada da Receita Federal, para consultas de CPF 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 145 Implantação, Contratação ou Desenvolvimento de sistema de agendamento de consultório. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 146 Contratação de ferramentas de modelagem de dados, colaboração e comunicação remota 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 147 Sustenção e manutenção do Cadastro Imobiliário fiscal, com contrato vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 148 Manutenção do SIGAC por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente 2020 - 1º Semestre

AÇÃO 149
Contratação de empresa para o fornecimento de projetores multimídia ou monitor de vídeo de no mínimo 60', kit de teclado e mouse sem fio 
para as salas de reuniões da Seec

2021 - 2º Semestre

AÇÃO 150 Contratação de suporte e manutenção sob demanda de Licenças Adobe ColdFusion 2021 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 151 Manutenção do SITAF por meio do contrato de sustentação de sistemas vigente. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 152 Contratação de ferramentas utilitárias ao desenvolvimento em cobol e visual studio 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 153 Contratação de ferramentas utilitárias ao desenvolvimento para gerenciamento de requisitos. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 154 Sustentação de Sistema de Gestão Tributária - SISGEST, com contrato vigente. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 155 Aquisição de sistema Financeiro e Contábil 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 156 Contratação de ferramentas utilitárias ao desenvolvimento 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 157 Contratação de ferramentas utilitárias ao desenvolvimento 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 158 Contratação de empresa para manutenção do Sistema de Inteligência Fiscal 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 159 Sustenção e Manutenção do LFE , com contrato vigente. 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 160 Contratação de ferramenta de modelagem que contemple todas as tecnologias envolvidas no desenvolvimento de software. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 161
Implantação, Contratação e/ou Desenvolvimento de sistema de informação para gerenciar as parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, que 
envolvessem transferência de recursos financeiros, relativas ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 162 Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e suporte de servidores com arquitetura x86 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 163 Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e suporte de solução de balanceamento de carga 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 164
Contratatação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação dos serviços de manutenção do Sistema de Acesso ao 
Datacenter.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 165 Implantação, Contratação e/ou Desenvolvimento de sistema de informação para gerenciar custos de operação e capacidade de TIC 2021 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 166
Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, suporte, garantia e de transferência de conhecimento de solução de 
segurança

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 167 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de certificados digitais para aplicações e serviços hospedados no CeTIC. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 168
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de certificados digitais (Tipo A1 e A3) para os servidores e órgãos do GDF, por meio 
da AR da SEEC vinculada à AC do Serpro.

2021 - 2º Semestre

AÇÃO 169
Desenvolvimento de novas funcionalidades para recepção e manutenção do novo Sistema e-ComprasDF (Sistema de Compras Governamentais), 
por meio de contrato vigente.

2021 - 2º Semestre

AÇÃO 170
Contratação de ferramenta em nuvem para elaboração de apresentações e vídeos, com slides em quadros sequenciais e não lineares contendo 
textos, fotos, tabelas e gráficos

2021 - 2º Semestre

AÇÃO 171 Implantação, manutenção e suporte do Sistema de Gestão de Pessoas do GDF - SIGEPE 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 172
Implantação, contratação ou desenvolvimento de Painéis de Gestão e Monitoramento de informações estratégicas para auxílio na tomada de 
decisão do Gabinete da SEEC-DF

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 173
Contratação das infraestruturas físicas e lógicas necessárias para credenciar a Seec/DF como Autoridade Certificadora Oficial do Distrito Federal, 
em conformidade com a legislação vigente.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 174
Implantar processo de credenciamento junto à AC-Raiz ICP-Brasil com objetivo de converter a Seec/DF em Autoridade Certificadora Oficial do 
Distrito Federal (AC/DF) para geração de certificados digitais no âmbito do Governo do Distrito Federal.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 175
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de microcomputadores portáteis (notebooks), contemplando serviços de suporte e 
garantia, para uso nas salas de inovação da Seec/DF.

2020 - 2º Semestre

AÇÃO 176
Contratação de licenças de suite de escritório, conjunto integrado de aplicativos voltados para as tarefas de escritório, tais como editores de 
texto, editores de planilhas, editores de 
apresentação, aplicativos, agenda de compromissos, contatos, entre outros, para atedendimendo dos usuários da Seec/DF.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 177
Contratação de empresa especializada para atualização ou substituição de solução de gerenciamento de performance de aplicações (Application
Performance Monitoring - APM).

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 178 Registro de Preços para aquisição de microcomputadores e monitores para atender o Complexo Administrativo do GDF 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 179 Aquisição de solução de monitoramento de teletrabalho para a Seec/DF. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 180
Aquisição de solução de proteção de dados estruturados e não estruturados para os Datacenters da Seec/DF, para aderência à Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD.

2020 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 181 Aquisição de solução de treinamento para os servidores da Seec/DF. 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 182 Aquisição de solução de gestão de demandas da Seec/DF 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 183 Aquisição de scanner para digitalização de documentos em grandes formatos 2020 - 2º Semestre

AÇÃO 184
Implementação de solução de BI contemplando o controle de prazos, dados, apurações e informações inerentes ao processo de Tomada de 
Contas Especial.

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 185 Contratação de licenças de uso do Sistema de Informação de Governança Baseado em Custos - SICGESP 2021 - 2º Semestre

AÇÃO 186
Contratação de solução de proteção de dados, compreendendo armazenamento e a recuperação de dados, visando a execução de cópias segura 
dos ambientes corporativos

2021 - 1º Semestre

AÇÃO 187
Contratação de empresa especializada em fornecimento de infraestrutura de datacenter para permitir a redundância e resiliência da 
infraestrutura do CeTIC.

2021 - 2º Semestre

AÇÃO 188 Implantação de solução ão de alta disponibilidade e Segurança de aplicações, sistemas e sites hospedados no CeTIC 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 189 Contratação de empresa especializada em fornecimento de fitas de backup. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 190 Aquisição de webcam com microfone para realização de videoconferência. 2021 - 1º Semestre

AÇÃO 191 Aquisição de Equipamentos especializados para manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de fibra ótica da GDFNet 2022 - 1º Semestre

AÇÃO 192 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cabeamento estruturado (UTP, Fibra Ótica e GPON) nas edificações da SEEC. 2022 - 1º Semestre

AÇÃO 193 Implementação da proteção de e-mails e aplicativos de colaboração quando utilizados em nuvem. 2022 - 1º Semestre

AÇÃO 194 Aquisição de software especializado para gestão de ativos e passivos da infraestrutura de fibra ótica da GDFNet 2022 - 2º Semestre

AÇÃO 195
Contratação de solução de criptografia composta por hardware, software para os dados em trafegados na rede GDFNet a fim de prover a 
confidencialidade das informações/dados trafegados dentro do Governo do Distrito Federal no âmbito da GDFNet.

2022 - 2º Semestre



PLANO DE AÇÕES

ID DA AÇÃO DESCRIÇÃO ENTREGA

AÇÃO 196 Contratação de serviços e/ou equipamentos para emissão de certificados SSl, A1 e A3. 2022 - 2º Semestre

AÇÃO 197
Contratação de serviço de mensageria como canal de atendimento aos serviços públicos disponibilizados eletronicamente via portal de serviços, 
portais institucionais e aplicativos oficiais do governo.

2022 - 1º Semestre

AÇÃO 198 Solução para identificação da origem de todos os DAR emitidos e a adaptação dos sistemas para integração ao PIX. 2022 - 1º Semestre

AÇÃO 199
Desenvolvimento de novo sistema com governança de benefícios gerados pelo nota legal e disponibilização de novos serviços digitais ao cidadão 
contribuinte.

2022 - 1º Semestre

AÇÃO 200

Desenvolver, implementar ou contratar sistema de informação para dar suporte aos processos de organização administrativa do Distrito Federal, 
contemplando a gestão da estrutura administrativa, unidades orgânicas, cargos em comissão, Banco de Cargos em Comissão, Banco de Saldo de 
Cargos, funções gratificadas, nomeações e exonerações para ocupação de cargos em comissão, cessão e disposição de servidores, servidores 
requisitados e regimentos internos.

2022 - 1º Semestre

AÇÃO 201

Implantação de solução de armazenamento e integração de Dados de Pessoal (Dados relacionados à Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento), contemplando o armazenamento de grandes volumes de dados e diversos formatos (Data Lake), ferramentas de Business 
Intelligence (BI), para extração, tratamento e apresentação dos dados dos sistemas de gestão de pessoas de todos os órgãos e entidades do 
Governo do Distrito Federal, inclusive do Sistema Único de Recursos Humanos do GDF (SIGRH), e treinamento técnico para os usuários da área de 
negócio, para o desenvolvimento e manutenção do Painel Estatístico de Pessoal do GDF.

2022 - 1º Semestre

AÇÃO 202
Implementação de sistema que permita a recepção, on line, de todas as importações destinadas ao Distrito Federal, desembaraçadas dentro ou 
fora do DF para Cobrança de ICMS -Importação recolhido, não recolhido ou recolhido a menor, através de mensageria do Portal Único de 
Comércio Exterior.

2022 - 1º Semestre


