
IDENTIFICADOR VERSÃO NOME ESCOPO PRELIMINAR TIPO ABRANGÊNCIA STATUS

P105 1 Renovação PCS - PCS-DEPE R$ 5.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2019 - 01/08/2019 -

P106 1 Evolução do CFTV Otimização PCS - PCS-DG R$ 50.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2019 - 31/12/2020 -

P107 1 Otimização PCS R$ 400.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/07/2019 - 31/12/2020 -

P108 1 Renovação PCS - PCS-DEPE R$ 420.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/08/2019 - 01/08/2020 -

P109 1 Otimização PCS R$ 12.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/03/2019 - 01/08/2019 -

P111 1 Otimização PCS R$ 7.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/08/2019 - 31/12/2019 -

P112 1 Otimização PCS R$ 50.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/01/2019 - 31/12/2020 -

P170 1 Otimização PCS - PCS-NTI R$ 5.000,00 Exclusiva Concentrada - 01/08/2019 - 31/12/2020 -
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Carteirinhas 
estudantis

Atender a demanda de confecção de 
crachás e carteirinhas estudantis do 

campus

Evolução do serviço de circuito fechado de 
TV, com a aquisição de câmeras e servidor 

dedicado para a tarefa de captura e 
armazenamento das imagens

Ampliação do 
datacenter

Ampliação da capacidade de 
armazenamento e processamento do 

datacenter, com a aquisição de storages e 
servidores, de forma a possibilitar evolução 

dos serviços locais

Renovação dos 
laboratórios de 
informática do 

campus

As máquinas dos laboratórios I e III estão 
no fim da sua vida útil. Faz-se necessária a 
aquisição de novas máquinas, condizentes 

com o nível tecnológico e a demanda de 
uso atuais.

O laboratório I atualmente possui 35 
máquinas, adquiridas em 2010.

O laboratório III possui 38 máquinas, 
adquiridas em 2011.

Esse investimento contempla, além destes 
dois laboratórios, a instalação de um novo 
laboratório no prédio administrativo, sendo 

previstas cerca de 30 máquinas.

Manutenção dos 
equipamentos de 

controle de acesso

Com a implantação do sistema de controle 
de acesso no campus (catracas), faz-se 

necessária a manutenção periódica desses 
equipamentos de forma a garantir seu 

perfeito funcionamento

Evolução da rede 
Wifi

Com a adoção da rede eduroam, faz-se 
necessária a ampliação da rede para os 

demais prédios do campus, além dos 
atuais que já possuem cobertura

Aquisição de 
material de 
consumo e 

permanente de 
rede para 

manutenção e 
evolução da 
infraestrutura

Aquisição de material de consumo, para 
aplicação em infraestrutura de rede, tais 

como:

- Cabos;

- Conectores;

- Switchs;

- Patch Panels.

Estes itens se referem à manutenção da 
infraestrutura para continuidade do serviço 

e evolução da atual infraestrutura, de 
forma a prever a expansão da rede.

Capacitação de 
IPv6

Com a iminente implantação do protocolo 
IP versão 6, é necessário capacitar a 

equipe para que seja feita a transição para 
a nova versão desse protocolo

Concepçã
o



P171 1 Otimização PCS R$ 10.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/08/2019 - 31/12/2019 -

P174 1 Otimização PCS R$ 5.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2019 - 01/08/2019 -

P175 1 Otimização PCS R$ 30.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/01/2019 - 31/12/2020 -

P177 1 Transformação PCS R$ 3.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2019 - 01/08/2019 -

P179 1 Transformação PCS R$ 20.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/09/2019 - 01/02/2020 -

Aquisição de 
material de 

consumo para 
manutenção do 

serviço de 
computadores e 

periféricos

Aquisição de material de consumo em 
geral, para manutenção do serviço de 
computadores e periféricos, tais como: 
organizadores de cabos, abraçadeiras, 

teclados, mouses, cabos VGA

Manutenção de 
projetores

Alguns projetores apresentam problemas, 
e necessitam de manutenção corretiva. 

São eles:
Dois projetores EPSON BrightLink 

475Wi+, de uso nos laboratórios I e II de 
informática;

Dois projetores da marca OPTOMA, 
de uso das salas de aula.

A necessidade de manutenção impacta no 
oferecimento do serviço de projeção 

multimídia em sala de aula, essencial para 
as atividades acadêmicas.

Aquisição de 
aparelhos de ar 

condicionado para 
laboratórios de 

informática

Os laboratórios I, II, III, IV e o laboratório 
de Hardware e Redes não contam com 

equipamentos de climatização instalados, 
apesar de possuírem a infraestrutura 

adequada para tal. 

A não instalação dos equipamentos gera 
as seguintes fraquezas:

Aumento da depreciação;
Possível dano aos computadores 

devido ao excesso de calor nos 
laboratórios;

Ambiente desconfortável para 
utilização, devido ao calor gerado pelos 

computadores.

Portanto, faz-se necessária aquisição e 
instalação destes equipamentos.

Aquisição de 
aparelho de ar 

condicionado para 
datacenter

Não previsto nas planilhas orçamentárias 
das obras no novo pavimento do prédio 

administrativo, faz-se necessária a 
aquisição de um aparelho de ar 

condicionado de 12.000 BTUS para o 
datacenter do primeiro pavimento do 

prédio administrativo. Os riscos do não 
atendimento são:

Depreciação dos ativos de rede 
instalados;

Risco de falha dos equipamentos, 
resultando na parada do serviço de rede 

no primeiro pavimento, onde estão as 
coordenações de curso, salas de 

atendimento dos professores e direção 
geral.

Contratação de 
link de internet de 

backup

A ausência de um link de internet de 
backup pode implicar em danos a 

instituição, tanto acadêmicas como 
administrativas. Portanto, faz-se 

necessária a contratação de um link de 
contingência para as ocasiões em que o 
link principal, de 100 Mbps e sem custos 

para a instituição, falhe.



P187 1 Renovação PCS R$ 36.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/02/2019 - 01/06/2019 -

P188 1 Renovação PCS R$ 50.000,00 Comum Concentrada - Planejado 01/02/2019 - 01/09/2019 -

P189 1 Otimização PCS R$ 16.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/06/2019 - 31/12/2020 -

P197 1 Renovação PCS R$ 312.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/02/2019 - 01/08/2019 -

P198 1 Renovação PCS R$ 60.000,00 Comum Coordenada - Planejado 01/01/2019 - 31/12/2019 -

Nova contratação 
do serviço de 
reprografia

Diante do encerramento do contrato 
03/2017, entre o IFSULDEMINAS e a 
UNICÓPIA, faz-se necessária licitação 
para contratação de nova solução de 

reprografia, a ser realizada no ano de 2019

Nova contratação 
do serviço de 

telefonia

Uma vez celebrado o contrato atual entre o 
IFSULDEMINAS - Campus Poços de 

Caldas e a TELEMAR NORTE LESTE S.A, 
sob a justificativa de que a empresa 

detinha exclusividade na prestação do 
serviço de telefonia na cidade de Poços de 

Caldas, e hoje, não tem mais, devido à 
chegada das empresas VIVO e ALGAR, 

faz-se necessária análise de vantajosidade 
no contrato atual, que certamente indicará 
a necessidade de rompimento do contrato 

atual, válido até 2021

Evolução do 
serviço VoIP

Hoje o Campus Poços de Caldas possui 
uma solução open source de PABX, 
FreePBX (Asterisk), que demanda a 

utilização de uma placa de circuito E1 para 
conexão entre o computador host e o 

tronco de telefonia da operadora. Faz-se 
necessária a aquisição de uma placa 

reserva, visto que há apenas uma, a que 
está em utilização, e caso a mesma sofra 

algum tipo de falha, não há reposição. 
Além disso, esta contratação visa a 

aquisição de mais aparelhos de telefone 
IP, para reposição de danificados e com o 
objetivo de montar um estoque, prevendo 

reposições e ampliação futuras

Renovação das 
estações de 
trabalho dos 
servidores

Dado o fim da vida útil das estações de 
trabalho All-In-One que atualmente estão 

instaladas para os servidores técnico 
adminsitrativos do campus, faz-se 

necessária aquisição de novas máquinas 
para suprir essa demanda, visto também 

que as estações atuais estão começando a 
apresentar defeitos cujas soluções são 

anto-ecnomômicas, como danos à tela de 
LCD, por exemplo

Aquisição de 
materiais de 
consumo e 

permanente para 
continuidade e 

evolução do 
serviço de 
projeção 

audiovisual

Como o campus oferece o serviço de 
projeção audiovisual nas salas de aula e 

laboratórios, existe a demanda de 
aquisição de bens consumíveis 

relacionados, tais como insumos  de 
cabeamento de vídeo (cabos VGA, cabos 

HDMI, splitters), lâmpadas para 
substituição das que apresentarem 
problemas, suportes de projeção e 
também de itens permanentes, tais 
como projetores propriamente ditos
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