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1. Apresentação 

1.1 Objetivo 
 

Objetivo deste documento é elaborar o plano Diretor de Tecnologia da Informação do 
Arquivo Público do Distrito Federal, que estabelecera a política de tecnologia de 
Órgão para o período de 2017 a 2018, podendo ser revisto a qualquer tempo por determinação do 
comitê gestor local.     

Este Plano contém o inventário de necessidades, levantado a partir de entrevistas e 
questionários realizados no âmbito 
atendimento dessas demandas. 

1.2 Justificativa 
 
O ArPDF desenvolverá o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

2018 de acordo com as necessidades das unidades finalísticas e de ges
atender aos dispositivos legais da Administração Pública 
governança de Tecnologia de Informação, que a possibilite
atingir suas metas e objetivos.  

 
 

1.3 Termos e abreviações 
 

Termos e abreviações 
Arquivo Público do Distrito Federal
Do inglês Control Objectives for Information and Related Technology. 
possui uma série de recursos que podem servir como modelo de 
de TI. 
Necessidade de solução de tecnologia formalmente requisitada para a DITEC
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
Instrução Normativa 
Sigla para Information Technology Infraestructure Library. 
serviços de TI. Consiste de uma série de publicações que fornecem recomendações para 
prover qualidade dos serviços de TI, e dos Processos e recursos necessários para suportá
los. 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Planejamento Estratégico Institucional
Plano Plurianual 
Sistema de Arquivo do Distrito Federal
Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática
Tecnologia da Informação e Comunicação
Unidade de Tecnologia da Informação
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Objetivo deste documento é elaborar o plano Diretor de Tecnologia da Informação do 
Arquivo Público do Distrito Federal, que estabelecera a política de tecnologia de 

a 2018, podendo ser revisto a qualquer tempo por determinação do 

m o inventário de necessidades, levantado a partir de entrevistas e 
questionários realizados no âmbito de todo o Órgão, bem como as ações de TI programadas para o 

o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
2018 de acordo com as necessidades das unidades finalísticas e de gestão interna do órgão, visando 
atender aos dispositivos legais da Administração Pública Distrital e estabelecer um instrumento de 
governança de Tecnologia de Informação, que a possibilite gerir necessidades de serviços,

Arquivo Público do Distrito Federal 
Do inglês Control Objectives for Information and Related Technology. É um guia que 
possui uma série de recursos que podem servir como modelo de referência para a gestão 

Necessidade de solução de tecnologia formalmente requisitada para a DITEC 
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 

Sigla para Information Technology Infraestructure Library. Orienta o gerenciamento de 
serviços de TI. Consiste de uma série de publicações que fornecem recomendações para 
prover qualidade dos serviços de TI, e dos Processos e recursos necessários para suportá

iretor de Tecnologia da Informação 
Planejamento Estratégico Institucional 

Sistema de Arquivo do Distrito Federal 
Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática 

Comunicação 
Unidade de Tecnologia da Informação 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Objetivo deste documento é elaborar o plano Diretor de Tecnologia da Informação do 
Arquivo Público do Distrito Federal, que estabelecera a política de tecnologia de informação deste 

a 2018, podendo ser revisto a qualquer tempo por determinação do 

m o inventário de necessidades, levantado a partir de entrevistas e 
de todo o Órgão, bem como as ações de TI programadas para o 

o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI ArPDF 2017-
tão interna do órgão, visando 

e estabelecer um instrumento de 
gerir necessidades de serviços, recursos, 

Abreviação 
ArPDF 

É um guia que 
referência para a gestão 

COBIT 

Demanda 
EGTI 

IN 
Orienta o gerenciamento de 

serviços de TI. Consiste de uma série de publicações que fornecem recomendações para 
prover qualidade dos serviços de TI, e dos Processos e recursos necessários para suportá-

ITIL 

LDO 
PDTI 
PEI 
PPA 

SIArDF 
SISP 
TCI 

UTEC 
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2. Metodologia aplicada para elaboração

 
Para a elaboração do Plano Diretor de TI será utilizada o Guia de Elaboração de PDTI fo

necido pelo SISP. Esta metodologia está em conformidade com o exigido 
TI do Distrito Federal. 

Serão realizadas consultas às partes interessadas para levantamento de necessidade de TIC, 
por meio de entrevistas e questionários padronizados, sendo as informações consolidadas pela 
quipe participante. 
 

3. Documentos de referência

  
Título 

Regimento Interno do ArPDF 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010

Guia de Elaboração de PDTI do SISP

 

Lei complementar nº 840 de 23/12/2011

Decreto Distrital nº 37574 /2016 

 

4. Princípios e diretrizes 

 
Identificação Princípios e Diretrizes

PD01 Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento 
de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de 
mensuração e avaliação de resultados.

PD02 Todos os serviços e processos de TI, principalmente os 
que têm caráter crítico para a Organização, devem ser 
monitorados (planejados, organizados, documentados, 
implementados, medidos, acompanhados, avaliados e 
melhorados). 
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Metodologia aplicada para elaboração 

Para a elaboração do Plano Diretor de TI será utilizada o Guia de Elaboração de PDTI fo
necido pelo SISP. Esta metodologia está em conformidade com o exigido pela Estratégia Geral de 

Serão realizadas consultas às partes interessadas para levantamento de necessidade de TIC, 
por meio de entrevistas e questionários padronizados, sendo as informações consolidadas pela 

ocumentos de referência 

Descrição 

Define a estrutura organizacional, responsabilid
des e regras de cada uma das áreas da ArPDF

Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010 Dispõe sobre o processo de contratação de Sol
ções de Tecnologia da Informação pelos órgãos 
integrantes do Sistema de Administração dos R
cursos de Informação e Informática (SISP) do 
Poder Executivo Federal. 

Guia de Elaboração de PDTI do SISP Documento da Secretaria de Logística e Tecnol
gia da Informação/MPOG que dispõe sobre os 
padrões, orientações, diretrizes e templates para 
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação.  

Lei complementar nº 840 de 23/12/2011 Dispõem sobre o regimento 
Públicos Civil do DF, das 
ções Públicas Distritais  
Dispõem sobre a aprovação da Estratégia Geral de 
Tecnologia da Informação, elaborada pelo comitê 
Gestor de Tecnologia da Informação e Comunic
ção e dá outras providências;

Princípios e Diretrizes Origem

Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento 
de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de 
mensuração e avaliação de resultados. 

Instrução Normativa 
SLTI/MP
nº

Todos os serviços e processos de TI, principalmente os 
que têm caráter crítico para a Organização, devem ser 
monitorados (planejados, organizados, documentados, 
implementados, medidos, acompanhados, avaliados e 

COBIT 
jectives for
Information and related
Technology;
- 
Technology

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Para a elaboração do Plano Diretor de TI será utilizada o Guia de Elaboração de PDTI for-
pela Estratégia Geral de 

Serão realizadas consultas às partes interessadas para levantamento de necessidade de TIC, 
por meio de entrevistas e questionários padronizados, sendo as informações consolidadas pela e-

Define a estrutura organizacional, responsabilida-
de cada uma das áreas da ArPDF. 

Dispõe sobre o processo de contratação de Solu-
de Tecnologia da Informação pelos órgãos 

integrantes do Sistema de Administração dos Re-
cursos de Informação e Informática (SISP) do 

 
Documento da Secretaria de Logística e Tecnolo-

o/MPOG que dispõe sobre os 
padrões, orientações, diretrizes e templates para 
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 

Dispõem sobre o regimento jurídico dos servidores 
Públicos Civil do DF, das Autarquias e das Funda-

Dispõem sobre a aprovação da Estratégia Geral de 
Tecnologia da Informação, elaborada pelo comitê 
Gestor de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção e dá outras providências; 

Origem 

Instrução Normativa 
SLTI/MP 
nº 04/2010. 

COBIT - Control Ob-
jectives for 
Information and related 
Technology; 
 ITIL - Information 

Technology 
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PD03 As necessidades por produtos e serviços de TI devem 
estar alinhadas ao planejamento estratégico 
do ArPDF 

PD04 Aprimoramento da gestão orçamentária
rantir os recursos orçamentários necessários ao cumpr
mento das metas institucionais. 

PD05 Deve-se buscar a adoção de padrões de contratação e 
metodologia de desenvolvimento de software, bem como 
a padronização do ambiente de Tecnologia da Inform
ção, visando à integração de Soluções de TI no âmbito 
da Administração Pública

PD06 Preferência pela contratação de atividades executivas 
permitindo que os servidores públicos se concentrem e 
nas atividades de gestão (Planejamento, coordenação, 
supervisão e controle). Terceirização limitada à dispon
bilidade do mercado, interesse público e segurança
cional. 

 

5. Organização da TI 

O organograma abaixo mostra,
ArPDF: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades específicas de TI são 
conforme especificadas no Regimento Interno:

I - Planejar, executar, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, orientar e co
trolar, programas e projetos relacionados à Tecnologia da Informação no â
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Infrastructure Library;

As necessidades por produtos e serviços de TI devem 
estar alinhadas ao planejamento estratégico institucional 

Estratégia Geral de
Tecnologia da Info
mação 
EGTI 2010

Aprimoramento da gestão orçamentária de TI para ga-
tir os recursos orçamentários necessários ao cumpri-

mento das metas institucionais.  

Estratégia Geral de
Tecnologia da Info
mação 
EGTI 2011;
- 

se buscar a adoção de padrões de contratação e 
metodologia de desenvolvimento de software, bem como 
a padronização do ambiente de Tecnologia da Informa-
ção, visando à integração de Soluções de TI no âmbito 
da Administração Pública 

E
Tecnologia da Info
mação 
EGTI 2011.

pela contratação de atividades executivas 
permitindo que os servidores públicos se concentrem e 
nas atividades de gestão (Planejamento, coordenação, 
supervisão e controle). Terceirização limitada à disponi-
bilidade do mercado, interesse público e segurança na-

Decreto/Lei nº 200 
1967 artigo 10 parágr
fo 7° e 8º lei compl
mentar nº 840/2011

O organograma abaixo mostra, em linhas gerais, mostra o atual modelo da estrutura do 

As atividades específicas de TI são executadas pela Unidade de Tecnologia da Informação, 
conforme especificadas no Regimento Interno: 

Planejar, executar, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, orientar e co
trolar, programas e projetos relacionados à Tecnologia da Informação no âmbito do ArPDF, obse

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Infrastructure Library; 

Estratégia Geral de 
Tecnologia da Infor-
mação – 
EGTI 2010 

Estratégia Geral de 
Tecnologia da Infor-
mação – 
EGTI 2011; 

Acórdão 2.746/2010-P. 

Estratégia Geral de 
Tecnologia da Infor-
mação – 
EGTI 2011. 

Decreto/Lei nº 200 
1967 artigo 10 parágra-
fo 7° e 8º lei comple-
mentar nº 840/2011 

em linhas gerais, mostra o atual modelo da estrutura do 

executadas pela Unidade de Tecnologia da Informação, 

Planejar, executar, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, orientar e con-
mbito do ArPDF, obser-
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vando as diretrizes, padrões e normas vigentes no âmbito do Distrito Federal;
II - Suprir as unidades orgânicas do ArPDF com equipamentos, programas de informática e 

soluções tecnológicas, de forma a atender às necessidades específicas de c
va; 

III - Planejar e executar as atividades de instalação, interoperabilidade, manutenção e seg
rança do ambiente operacional e os processos de construção e incorporação de sistemas de inform
ção bem como a migração de dados de sistemas l

IV - Coordenar as atividades de elaboração, execução, monitoramento e revisão relacion
das ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

V - Gerenciar o sítio da ArPDF na Rede Mundial de Computadores 
VI - Cadastrar e gerenciar contas de acesso

de Computadores – INTERNET e ao Correio Eletrônico;
VII - Instalar, configurar e controlar os softwares e hardwares adquiridos pelo Órgão;
VIII - Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atu

6. Referencial estratégico de 

6.1 Missão 

Estruturar e assegurar soluções tecnológicas, alinhadas 
ArPDF, contribuindo para o cumprimento de sua missão institucional.

Garantir, portanto, os atributos básicos, que segundo 
17799:2005) são os seguintes: 

 
1. Confidencialidade

às entidades legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da info
mação.  

2. Integridade -
todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, 
incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida (nascimento, 
manutenção e destruição). 

3. Disponibilidade
ponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo pr
prietário da informação. 

4. Irretratabilidade
ria em relação a uma transação anteriormente feita; 

5. Rastreabilidade
ram com estas. 

6.2 Visão 

Se tornar referência quanto à execução do PDTI, e ser reconhecido com excelência na 
prestação dos serviços de Tecnologia da Informação ao ArPDF com celeridade, confiabilidade e 
segurança. 

Arquivo Público do Distrito Federal
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vando as diretrizes, padrões e normas vigentes no âmbito do Distrito Federal; 
Suprir as unidades orgânicas do ArPDF com equipamentos, programas de informática e 

soluções tecnológicas, de forma a atender às necessidades específicas de cada unidade administrat

Planejar e executar as atividades de instalação, interoperabilidade, manutenção e seg
rança do ambiente operacional e os processos de construção e incorporação de sistemas de inform

bem como a migração de dados de sistemas legados; 
Coordenar as atividades de elaboração, execução, monitoramento e revisão relacion

das ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. 
Gerenciar o sítio da ArPDF na Rede Mundial de Computadores - INTERNET;
Cadastrar e gerenciar contas de acesso à rede local e propiciar o acesso à Rede Mundial 

INTERNET e ao Correio Eletrônico; 
Instalar, configurar e controlar os softwares e hardwares adquiridos pelo Órgão;
Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atu

Referencial estratégico de TI 

Estruturar e assegurar soluções tecnológicas, alinhadas com as Coordenações e Unidades
ArPDF, contribuindo para o cumprimento de sua missão institucional. 

Garantir, portanto, os atributos básicos, que segundo os padrões internacionais (ISO/IEC 

Confidencialidade - propriedade que limita o acesso à informação tão somente 
às entidades legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da info

- propriedade que garante que a informação manipulada mantenha 
todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, 
incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida (nascimento, 
manutenção e destruição).  

ilidade - propriedade que garante que a informação esteja sempre di
ponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo pr
prietário da informação.  
Irretratabilidade - propriedade que garante a impossibilidade de negar a aut

relação a uma transação anteriormente feita;  
Rastreabilidade - Identificar a origem das informações a pessoas que interag
ram com estas.  

Se tornar referência quanto à execução do PDTI, e ser reconhecido com excelência na 
Tecnologia da Informação ao ArPDF com celeridade, confiabilidade e 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Suprir as unidades orgânicas do ArPDF com equipamentos, programas de informática e 
ada unidade administrati-

Planejar e executar as atividades de instalação, interoperabilidade, manutenção e segu-
rança do ambiente operacional e os processos de construção e incorporação de sistemas de informa-

Coordenar as atividades de elaboração, execução, monitoramento e revisão relaciona-

INTERNET; 
à rede local e propiciar o acesso à Rede Mundial 

Instalar, configurar e controlar os softwares e hardwares adquiridos pelo Órgão; 
Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

com as Coordenações e Unidades do 

os padrões internacionais (ISO/IEC 

propriedade que limita o acesso à informação tão somente 
às entidades legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da infor-

propriedade que garante que a informação manipulada mantenha 
todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, 
incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida (nascimento, 

propriedade que garante que a informação esteja sempre dis-
ponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo pro-

propriedade que garante a impossibilidade de negar a auto-

Identificar a origem das informações a pessoas que interagi-

Se tornar referência quanto à execução do PDTI, e ser reconhecido com excelência na 
Tecnologia da Informação ao ArPDF com celeridade, confiabilidade e 
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6.3 Valores 

Os valores direcionam as ações das pessoas na organização e contribui para a unidade e a 
coerência do trabalho. Estes representam os princípios que regem a conduta dos se
UTEC.  

• Eficiência - Entrega da informação de maneira mais produtiva e econômica no uso dos 
recursos  

• Agilidade no atendimento
TI  

• Sustentabilidade - Habilidade de suportar uma ou mais con
se disponível  

• Inovação Tecnológica
ção de problemas e aperfeiçoamento contínuo dos serviços. 

• Confiabilidade - Entrega da informação apropriada para os gestores administ
respectiva área de negócio e exercer suas responsabilidades financeiras e de gestão 

• Integridade das informações
de TI 

7. Análise do ambiente 

O entendimento do ambiente onde a área de TI opera é fundamental para o planejamento 
das metas e ações futuras. Deste modo, foi realizada uma análise do cenário atual da área de TI do 
ArPDF a partir da técnica SWOT, identificando as Forças (Strengths) e as
atuais dos processos internos da área de TI, bem como as Oportunidades (Opportunities) decorre
tes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a área de TI opera e as Ameaças (Threats) 
decorrentes de fatores desfavoráveis do 
dades e ameaças provenientes do ambiente externo

 

Ambiente Interno
Forças 

• Quadro técnico qualificado 
• Política de Planejamento 

 
Fraquezas 

• Desconhecimento integrado das áreas de 
negócio 

• Indisponibilidade de atendimento das d
mandas 

• Infraestrutura deficiente 

• Maior burocracia na aquisição de bens
 

• Estrutura organizacional da área de TI in
dequada para comportar as 
vernança propostas pelo modelo COBIT.

 

Arquivo Público do Distrito Federal
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Os valores direcionam as ações das pessoas na organização e contribui para a unidade e a 
coerência do trabalho. Estes representam os princípios que regem a conduta dos se

Entrega da informação de maneira mais produtiva e econômica no uso dos 

Agilidade no atendimento - Atender com tempestividade as demandas por soluções de 

Habilidade de suportar uma ou mais condições adversas e manter

Inovação Tecnológica - Apresentar e implementar novas idéias direcionadas à resol
ção de problemas e aperfeiçoamento contínuo dos serviços.  

Entrega da informação apropriada para os gestores administ
respectiva área de negócio e exercer suas responsabilidades financeiras e de gestão 
Integridade das informações - Atender com tempestividade as demandas por soluções 

O entendimento do ambiente onde a área de TI opera é fundamental para o planejamento 
das metas e ações futuras. Deste modo, foi realizada uma análise do cenário atual da área de TI do 

a partir da técnica SWOT, identificando as Forças (Strengths) e as Fraquezas (Weaknesses) 
atuais dos processos internos da área de TI, bem como as Oportunidades (Opportunities) decorre
tes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a área de TI opera e as Ameaças (Threats) 
decorrentes de fatores desfavoráveis do ambiente externo. Na abaixo são apresentadas as oportun
dades e ameaças provenientes do ambiente externo e interno.   

Ambiente Interno   Ambiente Externo
Oportunidades 

 • Busca de inovação/modernização
• PDTI em construção 

 
Ameaças 

Desconhecimento integrado das áreas de • Orçamento insuficiente para atender as d
mandas 

Indisponibilidade de atendimento das de- • Rápida evolução tecnológica
 

• Infraestrutura inadequada
 

Maior burocracia na aquisição de bens 
• Política insuficiente de ampliação e repos

ção do quadro de pessoal, no caso de perdas 
com aposentadoria, entre outros;

Estrutura organizacional da área de TI ina-
dequada para comportar as práticas de go-
vernança propostas pelo modelo COBIT. 

• Surgimento de demandas não programadas;

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Os valores direcionam as ações das pessoas na organização e contribui para a unidade e a 
coerência do trabalho. Estes representam os princípios que regem a conduta dos servidores na 

Entrega da informação de maneira mais produtiva e econômica no uso dos 

Atender com tempestividade as demandas por soluções de 

dições adversas e manter-

Apresentar e implementar novas idéias direcionadas à resolu-

Entrega da informação apropriada para os gestores administrar sua 
respectiva área de negócio e exercer suas responsabilidades financeiras e de gestão  

Atender com tempestividade as demandas por soluções 

O entendimento do ambiente onde a área de TI opera é fundamental para o planejamento 
das metas e ações futuras. Deste modo, foi realizada uma análise do cenário atual da área de TI do 

Fraquezas (Weaknesses) 
atuais dos processos internos da área de TI, bem como as Oportunidades (Opportunities) decorren-
tes de fatores favoráveis verificados no ambiente onde a área de TI opera e as Ameaças (Threats) 

são apresentadas as oportuni-

Ambiente Externo 

Busca de inovação/modernização 
 

Orçamento insuficiente para atender as de-

Rápida evolução tecnológica 

Infraestrutura inadequada 

Política insuficiente de ampliação e reposi-
ção do quadro de pessoal, no caso de perdas 
com aposentadoria, entre outros; 
Surgimento de demandas não programadas; 
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• Criação de demandas internas sem planej
mento, avaliação de impacto, ou justificat
va. 

 
 

 

 

8. Alinhamento com a estratégia da organização

 Apesar do Arquivo Público não possuir Plano Estratégico Institucional 
necessidades e ações elencadas neste PDTI estão alinhadas com o Plano Plurianual de Ações 
do Órgão.  

Metas 2017-2019: 
• Gestão, Pesquisa e Divulgação do Acervo Documental 
• Consolidação e Fortalecimento do Sistema de Arquivos do DF 

trital de Arquivos (ArPDF).
• Realizar Projetos Educativos e Exposições para divulgação de Memória do Distrito Federal

 

9. Inventário de necessidades

9.1 Critérios de Priorização
A priorização das demandas levantadas

demandas teriam maior ou menor prioridade. Lembrando que, por se tratar de um plano,
rização pode ser alterada durante su

Prioridade 0: Gravidade altíssima e de risco iminente 

Prioridade 1: Gravidade e risco alto para a organização; 

Prioridade 2: Gravidade e risco mediano para a organização; 

Prioridade 3: Gravidade e risco baixo para a organização.

 

9.2 Agrupamentos (categorização) das necessidades identificadas: 
• Infraestrutura;  

• Sistemas;  

• Serviços;  

• Sistemas/Infra ou Sistemas/Infra/Serviços; 

• Governança de TIC. 

 

9.3 Critérios de classificação do Status utilizados: 
• Inicial – Definição inicial d

• Aprovação – Fase de Aprovação da Ação ou Projeto; 

Arquivo Público do Distrito Federal

 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI ArPDF      

Criação de demandas internas sem planeja-
mento, avaliação de impacto, ou justificati-

 

Alinhamento com a estratégia da organização 

Apesar do Arquivo Público não possuir Plano Estratégico Institucional 
necessidades e ações elencadas neste PDTI estão alinhadas com o Plano Plurianual de Ações 

Gestão, Pesquisa e Divulgação do Acervo Documental de Valor Permanente (ArPDF);
Consolidação e Fortalecimento do Sistema de Arquivos do DF – SIArDF e da Política Di
trital de Arquivos (ArPDF). 
Realizar Projetos Educativos e Exposições para divulgação de Memória do Distrito Federal

necessidades 

Critérios de Priorização 
A priorização das demandas levantadas foi realizada pelo Comitê Gestor

demandas teriam maior ou menor prioridade. Lembrando que, por se tratar de um plano,
rização pode ser alterada durante sua execução. 

Prioridade 0: Gravidade altíssima e de risco iminente  

Prioridade 1: Gravidade e risco alto para a organização;  

Prioridade 2: Gravidade e risco mediano para a organização;  

Prioridade 3: Gravidade e risco baixo para a organização. 

Agrupamentos (categorização) das necessidades identificadas:  

• Sistemas/Infra ou Sistemas/Infra/Serviços;  

Critérios de classificação do Status utilizados:  
Definição inicial do escopo da ação ou projeto;  

Fase de Aprovação da Ação ou Projeto;  

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Apesar do Arquivo Público não possuir Plano Estratégico Institucional – PEI, as 
necessidades e ações elencadas neste PDTI estão alinhadas com o Plano Plurianual de Ações – PPA 

de Valor Permanente (ArPDF); 
SIArDF e da Política Dis-

Realizar Projetos Educativos e Exposições para divulgação de Memória do Distrito Federal 

Comitê Gestor, indicando quais 
demandas teriam maior ou menor prioridade. Lembrando que, por se tratar de um plano, esta prio-
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• Elaboração do Termo de Referência 

• Contratação – Fase de Contratação do serviço/produto; 

• Implementação – Fase de Execução; 

• Renovação – Renovação de Contrato já existente.

 

 
ID. Necessidade Tipo

N1 Aquisição de uma central 
telefônica 

Infraestrutura

N2 Aquisição, de Switch e 
roteadores Infraestrutura

N3 Manutenção dos serviços 
de impressão 

N4 Aquisição de sistemas de 
controle, monitoramento 
e  
Segurança por imagem 
 

Infraestrutura

N5 Ampliação do parque de 
desktops e notebooks Infraestrutura

N6 Espaço para 
armazenamento digital – 
inicialmente 25 terabytes 
com previsão de 
expansão até 100 
terabytes (nos próximos 
anos). 

Infraestrutura

N7 Aquisição de repositório 
interno de dados e arqui-
vos de usuário da rede do 
ArPDF (DISCO VIR-
TUAL). 

Infraestrutura

N8 Aquisição de aplicativos 
corporativos (Adobe 
Reader, Photoshop) 

Infraestrutura

N9 Aquisição de solução 
para leitura de disquete 
(Floppy Disk) de 3,5”. 

Infraestrutura

N10 Aquisição de leitor ópti-
co de código de barras  
 

Infraestrutura

N11 Scanner do tipo planetá-
rio para grandes forma-
tos. 

Infraestrutura

N12 Scanner do tipo planetá-
rio para encadernações 
2xA3. 

Infraestrutura

N13 Scanner do tipo alta 
produção A3 

Infraestrutura

N14 Terminal de computador 
de auto desempenho para 

Infraestrutura
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• Elaboração do Termo de Referência – Fase de construção do TR;  

Fase de Contratação do serviço/produto;  

Fase de Execução;  

Renovação de Contrato já existente. 

Tipo Requisitante Ações Status

Infraestrutura 

Infraestrutura ArPDF Comprar Inicial

Infraestrutura UTEC Comprar Inicial

Serviço ArPDF Contratar Renovação

Infraestrutura ArPDF Comprar Inicial

Infraestrutura UTEC Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura UTEC Desenvolver 
Implement

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura UTEC Comprar Inicial

Infraestrutura UAG Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Status Diretriz 

Inicial 
D1, D6, 

D7 

Inicial 
D1, D6, 

D7 

Renovação D6 

Inicial D6 

Inicial 
D1, D6, 

D7 

Inicial D6, D9 

Implement
ação 

D1, D6, 
D7, D9 

Inicial D7 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6, 
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edição de documentos 
digitais (Imagem, vídeo e 
áudio) 

N15 Aquisição de fone de 
ouvido para os terminais 
de computadores de 
atendimento ao pesqui-
sador 

Infraestrutura

N16 Videocassete player para 
U-matic. 

Infraestrutura

N17 Videocassete player para 
Betacam 

Infraestrutura

N18 Leitora e copiadora digi-
tal de microfilme. 

Infraestrutura

N19 Aquisição de projetor de 
imagens 

Infraestrutura

N20 Aquisição de no-breaks 
 

Infraestrutura

N21 Máquina fotográfica com 
resolução de 
1.200x1.200 pixels (mo-
delo de referência: Ca-
non 5D mark IV) 

Infraestrutura

N22 Conjunto de lentes foto-
gráficas profissional 
fullscreen. 

Infraestrutura

N23 Spot fotográfico de LED Infraestrutura

N24 Sistema para cadastro de 
consulentes 

N25 Aquisição e/ou 
desenvolvimento sistema 
para gerenciamento da 
biblioteca 

N26 Desenvolvimento Site 
institucional aplicando 
novas tecnologias 

N27 Sistema para impressão 
de folha de ponto 

N28 Sistema para leitura de 
código de barras nos 
patrimônios 

N29 Sistema web para geren-
ciamento e parametriza-
ção da documentação 
permanente do ArPDF 
(Archivematica) 

N30 

Sistema web para 
armazenamento e 
recuperação de 
informações sobre o 
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Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura UTEC Comprar Inicial

Infraestrutura UTEC Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Infraestrutura COAP Comprar Inicial

Sistema 

Sistema COAP 
Desenvolver / 

Contratar / 
Software livre 

Inicial

Sistema COAP 
Desenvolver / 

Contratar / 
Software livre 

Inicial

Sistema ArPDF Desenvolver Inicial

Sistema  UAG 
Desenvolver / 

Contratar / 
Software livre 

Inicial

Sistema UAG 
Desenvolver / 

Contratar / 
Software livre 

Inicial

Sistema COAP Software livre Inicial

Sistema COAP Software livre Inicial

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

D7 

Inicial D7 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D2, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D4, D6 

Inicial D9 

Inicial D9 

Inicial D7, D9 

Inicial D7, D9 

Inicial D7, D9 

Inicial D7, D9 

Inicial D7, D9 
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acervo digital do ArPDF 
(pesquisador externo e 
interno) -  ICA 

N31 

Sistema gráfico para 
descrição topográfica 
para o acervo 
permanente do ArPDF. 

N32 Elaboração do PDTI e 
efetiva aplicação da 
EGTI 

Governança

N33 Capacitação dos servido-
res da UTEC 

Governança

 

10. Plano de metas e ações: 

 

10.1 Infraestrutura 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N1 
Aquisição de 
uma central 
telefônica 

M1 
Disponibilizar 
ramal em cada 

setor 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N2 
Aquisição, de 

Switch e 
roteadores 

M2 
Ampliar e 
modernizar 
rede 

 

Necessidade Metas 
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Sistema COAP Contratar Inicial

Governança 

Governança UTEC Concepção Inicial

Governança UTEC Participação Inicial

:  

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID Descrição

Disponibilizar 
ramal em cada 

 
100% 

% ramais 
disponibili

zados 
Dez/2017 

A1 Mapear 
des de ramais e cre
cimento para os pr
ximos 5 anos.

A2 Realizar Planejamento 
para Análise de viab
lidade para central 
telefônica

A3 Elaborar plano de 
manutenção
ção preventiva

A4 Contratar serviços
e/ou produtos

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID Descrição

Ampliar e 
modernizar 50% 

% de 
aumento 

da 
capacidade 

Dez/2017 

A5 Realizar o 
mento da aquisição

A6 Implantação da sol
ção

A7 Adequação da 
infraestrutura

Ações 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Inicial D7, D9 

Inicial D5 

Inicial D5 

Descrição Área 

Mapear as necessida-
des de ramais e cres-
cimento para os pró-
ximos 5 anos. 

UTEC 

Realizar Planejamento 
para Análise de viabi-
lidade para central 
telefônica 

UTEC 

Elaborar plano de 
manutenção e corre-
ção preventiva 

UTEC 

Contratar serviços 
e/ou produtos 

UTEC 

Descrição Área 

Realizar o planeja-
mento da aquisição 

UTEC 

Implantação da solu-
ção 

UTEC 

Adequação da 
infraestrutura 

UTEC 
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ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N3 
Manutenção dos 
serviços de 
impressão 

M3 

Contratação 
Renovação 
Outsourcing 
de Impressão

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N4 

Aquisição de 
sistemas de con-
trole, monitora-
mento e  
Segurança por 
imagem 

 

M4 

Monitorament
o das 
dependência
do ArPDF 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N5 
Ampliação do 
parque de desk-
tops e notebooks 

M5 
Modernizar 
estações de 
trabalho 

M6 Implementar 
plano de  
manutenção e 
atualização 
evolutiva 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N6 

Espaço para 
armazenamento 
digital – inicial-
mente 25 teraby-
tes 

M7 
Obter 
inicialmente 
25 terabytes
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Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Contratação / 
Renovação de 
Outsourcing 
de Impressão 

100%  Mai/2017 

A8 

A9 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Monitorament

dependências 
 

100% 
% de 

monitoram
ento 

Ago/2018 

A10 

A11 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Modernizar 
estações de 30% 

% de 
aumento 

da 
capacidade 

dez/2017 

A12 

A13 

Implementar 

manutenção e 
atualização  60% 

% de  
ampliação 

 
jul/2018 

A14 

A15 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

inicialmente 
25 terabytes 

25% 

% de 
aumento 

da 
capacidade 

dez/2017 

A16 

A17 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Realizar o planeja-
mento da aquisição 

UTEC 

Contratar 
UTEC 

Descrição Área 

Realizar o plane-
jamento da aqui-
sição 

UTEC 

Contratar 

UTEC 

Descrição Área 

Realizar o plane-
jamento da aqui-
sição, e mensura-
ção da necessida-
de 

UTEC 

Aquisição 
UTEC 

Realizar o plane-
jamento UTEC 

Realizar as con-
tratações de TI UTEC 

Descrição Área 

Mapear as neces-
sidades de espaço 
e crescimento 
para os próximos 
5 anos. 

UTEC 

Consulta a SUTIC 
sobre disponibili-
dade de alocação 
desse espaço no 
Datacenter 

UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N7 

Aquisição de 
repositório In-
terno de dados e 
arquivos de usuá-
rio da rede do 
ArPDF (DISCO 
VIRTUAL). 

M8 

Ampliar a 
capacidade de 
armazename
to de dados 
dos usuário da 
rede  

 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N8 

Aquisição de 
aplicativos 
corporativos 
(Adobe Reader, 
Photoshop) 

M9 

Obter licença 
para as má-
quinas que 
fazem uso dos 
softwares 
pontualmente

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N9 

Aquisição de 
solução para 
leitura de 
disquete 
(Floppy Disk) 
de 3,5”. 
 

M10 

Fazer leitura 
de material 
do acervo

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N10 
Aquisição de 
leitor óptico 
de código de 

M11 
Fazer leitura 
de cód. de 
barras de 
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A18 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

capacidade de 
armazenamen-
to de dados 
dos usuário da 

50% 

% de 
aumento 

da 
capacidade 

dez/2017 

A19 

A20 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Obter licença 
á-

quinas que 
fazem uso dos 

pontualmente 

100% 

% de 
aumento 

da 
capacidade 

fev/2017 

A21 

A22 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fazer leitura 
de material 
do acervo 100% 

% de 
leitura e 
acesso 

fev/2017 

A23 

A24 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fazer leitura 
de cód. de 
barras de 

100% % de 
leitura e 

fev/2017 
A25 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Aquisição / Parce-
ria técnica SUTIC 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear as neces-
sidades de espaço 
e crescimento 
para os próximos 
5 anos. 

UTEC 

Aquisição 
UTEC 

Descrição Área 

Mapear as neces-
sidades pontuais 
de utilização dos 
softwares 

UTEC 

Adquirir licença 
de uso de softwa-
re 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear os forma-
tos de entradas 
existentes em 
nossos computa-
dores 

UTEC 

Adquirir disposi-
tivo 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear os forma-
tos de entradas 
existentes em 

UTEC 
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barras  
 

bens com
tombamento

 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N11 

Scanner do 
tipo planetário 
para grandes 
formatos 

M12 

Fazer leitura 
do material 
do acervo 
permanen

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição 
meta 

N12 

Scanner do 
tipo planetário 
para encader-
nações 2xA3 

M13 

Fazer leitura 
do material 
do acervo 
permanen

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N13 
Scanner do 
tipo alta pro-
dução A3 

M14 

Fazer leitura 
do material 
do acervo 
permanen

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N14 

Terminal de 
computador de 
auto desempe-
nho para edi-
ção de docu-
mentos digi-
tais (Imagem, 
vídeo e áudio) 
 

M15 

Edição de 
documentos 
digitais do 
acervo pe
manente 
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com 
tombamento 

acesso 

A26 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fazer leitura 
do material 
do acervo 

ente 
100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A27 

A28 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fazer leitura 
do material 
do acervo 

ente 
100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A29 

A30 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fazer leitura 
do material 
do acervo 

ente 
100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A31 

A32 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Edição de 
documentos 
digitais do 
acervo per-

 

100% 
% de 

leitura e 
acesso 

dez/2017 

A33 

A34 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

nossos computa-
dores 
Adquirir leitor 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear os forma-
tos de entradas 
existentes em 
nosso acervo 

UTEC 

Adquirir scanner 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear os forma-
tos de entradas 
existentes em 
nosso acervo 

UTEC 

Adquirir scanner 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear os forma-
tos de entradas 
existentes em 
nosso acervo 

UTEC 

Adquirir scanner 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear configu-
rações adequadas 
para edição  

UTEC 

Adquirir compu-
tadores 
 

UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N15 

Aquisição de 
fone de ouvido 
para os termi-
nais de com-
putadores de 
atendimento 
ao pesquisador 
vídeo e áudio) 
 

M16 

Dá acesso à 
material em 
formato de 
áudio 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N16 
Videocassete 
player para U-
matic. 

M17 

Dá acesso à 
material em 
formato 
específico

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N17 
Videocassete 
player para 
Betacam 

M18 

Dá acesso 
material em 
formato 
específico

 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N18 
Leitora e copi-
adora digital 
de microfilme 

M19 

Dá acesso 
material em 
formato 
específico

 

Arquivo Público do Distrito Federal
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Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Dá acesso à 
material em 
formato de 100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A35 

A36 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Dá acesso à 
material em 

específico 
100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A37 

A38 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Dá acesso ao 
material em 

específico 
100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A39 

A40 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Dá acesso ao 
material em 

específico 
100% 

% de 
leitura e 
acesso 

dez/2017 

A41 

A42 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Mapear configu-
rações adequadas  

UTEC 

Adquirir fones 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear configu-
rações adequadas  

UTEC 

Adquirir equipa-
mento 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear configu-
rações adequadas  

UTEC 

Adquirir equipa-
mento 
 

UTEC 

Descrição Área 

Mapear configu-
rações adequadas  

UTEC 

Adquirir equipa-
mento 
 

UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N19 
Aquisição de 
projetor de 
imagens  

M20 

Otimizar 
reuniões, 
apresenta-
ções e tre
namentos

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N20 
Aquisição de 
no-breaks 

M21 

Fornecer 
energia 
elétrica em 
caso de 
emergência
 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N21 

Máquina foto-
gráfica com 
resolução de 
1.200x1.200 
pixels  

M22 

Fotografar 
document
ção perma-
nente 

 

 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N22 

Conjunto de 
lentes fotográ-

ficas profis-
sional fulls-

creen. 

M23 

Fotografar 
document
ção perma-
nente 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal
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Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Otimizar 
reuniões, 

a-
ções e trei-
namentos 

100% 

% de 
otimização 

e 
disponibili
zação de 

equipamen
tos 

dez/2017 

A43 

A44 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fornecer 

elétrica em 

emergência 

20% 

Percentual 
de  
equipa-
mentos  
 

 

dez/2017 

A45 

A46 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fotografar 
documenta-

a- 100% 
% acervo 
digitalizad

o 
jul/2018 A47 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fotografar 
documenta-

a- 100% 
% acervo 
digitalizad

o 
jul/2018 A48 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Mapear configu-
rações adequadas  

UTEC 

Adquirir equipa-
mento 
 UTEC 

Descrição Área 

Mapear locais de 
necessidades  

UTEC 

Adquirir equipa-
mento 
 UTEC 

Descrição Área 

Aquisição UTEC 

Descrição Área 

Aquisição UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N23 
Spot fotográ-
fico de LED 

M24 

Fotografar 
document
ção perma-
nente 

 

10.2 Sistema 
 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N24 
Sistema para 
cadastro de 
consulentes 

M25 

Arquitetar
sistema 

computacion
al para 

cadastro de 
consulentes
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Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Fotografar 
documenta-

a- 100% 
% acervo 
digitalizad

o 
jul/2018 A49 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Arquitetar 
sistema 

computacion
al para 

cadastro de 
consulentes 

100% 

% de 
consulente

s 
cadastrado

s 

dez/2018 

A50 

A51 

A52 

A53 

A54 

A55 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Aquisição COAP 

Descrição Área 

Fazer análise de 
requisitos 

UTEC 

Avaliar custo 
benefício de  
desenvolvimento 
ou aquisição 
  

UTEC 

Desenvolver 
ou obter  
o sistema  
conforme  
custo/benefício 
 

UTEC 

Submeter a testes UTEC 

Verificar grau de 
satisfação e su-
gestão de mudan-
ças 

UTEC 

Disponibilizar 
versão de 
produção 

UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição 
meta 

N25 

Aquisição 
e/ou desen-
volvimento 
sistema para 

gerenciamento 
da biblioteca 

M26 

Arquitetar 
sistema 

computacion
al para 

gerenciamen
to da 

biblioteca

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N26 

Desenvolvi-
mento Site 

institucional 
aplicando 

novas tecno-
logias 

M27 

Portal da 
ArPDF 

contendo 
informações 
relevantes de 
interesse de
seu público, 

como 
legislação, 

dados e 
informações 
institucionai

s, 
agenda de 
eventos, 
notícias, 
artigos, 

clipping, 
fotos, 

vídeos.

Arquivo Público do Distrito Federal
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Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Arquitetar 
sistema 

computacion
al para 

gerenciamen
to da 

biblioteca 

100% 
% de livros 
cadastrado

s 
dez/2018 

A56 

A57 

A58 

A59 

A60 

A61 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Portal da 
ArPDF 

contendo 
informações 
relevantes de 
interesse de 
seu público, 

como 
legislação, 

dados e 
informações 
institucionai

agenda de 
eventos, 
notícias, 
artigos, 

clipping, 
fotos, 

vídeos. 

100% 
% de livros 
cadastrado

s 
dez/2017 

A62 

A63 

A64 

A65 

A66 

A67 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Fazer análise de 
requisitos 

UTEC 

Avaliar custo 
benefício de  
desenvolvimento 
ou aquisição 
  

UTEC 

Desenvolver 
ou obter  
o sistema  
conforme  
custo/benefício 
 

UTEC 

Submeter a testes UTEC 

Verificar grau de 
satisfação e su-
gestão de mudan-
ças 

UTEC 

Disponibilizar 
versão de 
produção 

UTEC 

Descrição Área 

Fazer análise de 
requisitos 

UTEC 

Avaliar custo 
benefício de  
desenvolvimento 
ou aquisição 
  

UTEC 

Desenvolver 
ou obter  
o sistema  
conforme  
custo/benefício 
 

UTEC 

Submeter a testes UTEC 

Verificar grau de 
satisfação e su-
gestão de mudan-
ças 

UTEC 

Disponibilizar 
versão de 
produção 

UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N27 
Sistema para 
impressão de 

folha de ponto 
M28 

Automatizar 
rotina de 
geração e 

impressão de 
folha de 
ponto

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N28 

Sistema para 
realizar leitura 
de código de 

barras e análi-
se de inventá-
rios de bens 

M29 

Automatizar 
rotina de 

conferência 
patrimonial

 

Arquivo Público do Distrito Federal
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Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Automatizar 
rotina de 
geração e 

impressão de 
folha de 
ponto 

100% 

% de 
funcionári

os 
cadastrado

s 

dez/2018 

A68 

A69 

A70 

A71 

A72 

A73 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Automatizar 
rotina de 

conferência 
patrimonial 

100% 
% de bens 
cadastrado

s 
dez/2017 

A74 

A75 

A76 

A77 

A78 

A79 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Fazer análise de 
requisitos 

UTEC 

Avaliar custo 
benefício de  
desenvolvimento 
ou aquisição 
  

UTEC 

Desenvolver 
ou obter  
o sistema  
conforme  
custo/benefício 
 

UTEC 

Submeter a testes UTEC 

Verificar grau de 
satisfação e su-
gestão de mudan-
ças 

UTEC 

Disponibilizar 
versão de 
produção 

UTEC 

Descrição Área 

Fazer análise de 
requisitos 

UTEC 

Avaliar custo 
benefício de  
desenvolvimento 
ou aquisição 
  

UTEC 

Desenvolver 
ou obter  
o sistema  
conforme  
custo/benefício 
 

UTEC 

Submeter a testes UTEC 

Verificar grau de 
satisfação e su-
gestão de mudan-
ças 

UTEC 

Disponibilizar 
versão de 
produção 

UTEC 
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Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N29 

Sistema web 
para gerenci-
amento e 
parametriza-
ção da docu-
mentação 
permanente do 
ArPDF (Ar-
chivematica) 

M30 

Automatizar 
rotina de 

processamen
to de objetos 
digitais, de 
ingerir para 
o acesso em 
conformidad

e com o 
modelo 

funcional 
ISO-OAIS

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N30 

Sistema web 
para acesso da 
documentação 
digital perma-
nente do 
ArPDF (AtoM 
– Access to-
Memory). 

M31 

Acesso para 
usuário 

internos e 
externos ao 

acervo

 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N31 

Sistema gráfi-
co para descri-
ção topográfi-
ca para o a-
cervo perma-
nente do 
ArPDF. 

M31 

Automatizar 
rotina de 

mapeamento 
topográfico 
do acervo 

permanente
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Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Automatizar 
rotina de 

processamen
to de objetos 
digitais, de 
ingerir para 
o acesso em 
conformidad

e com o 
modelo 

funcional 
OAIS 

100% 

% padroni-
zação do  
acervo  

 

dez/2020 

A80 

A81 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Acesso para 
usuário 

internos e 
externos ao 

acervo 

100% 

% acervo 
disponibi-
lizado  

 

dez/2020 

A82 

A83 

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID 

Automatizar 
rotina de 

mapeamento 
topográfico 
do acervo 

permanente 

100% 

% acervo 
mapeado  

 
dez/2020 

A84 

A85 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Criar pacotes de 
arquivamento 

COAP 

Migrar pacotes de 
arquivamento 
para repositório 
digital 
 

COAP 

Descrição Área 

Importação do 
pacote de arquivo 

COAP 

Migrar pacotes de 
arquivamento 
para repositório 
digital 
 

COAP 

Descrição Área 

homologação das 
soluções e softwa-
re 

COAP 

Aquisição softwa-
re 
 

COAP 
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10.3 Governança 
 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição da 
meta 

N33 

Elaboração do 
PDTI e efetiva 
aplicação da 

EGTI 

M32 

A partir da 
publicação do 
EGTI dá 
inicio criação 
do PDTI do 
ArPDF 

 

 

Necessidade Metas 

ID Descrição 
Necessidade 

ID Descrição 
da meta

N34 
Capacitação 
dos servidores 
da UTEC 

M33 

Capacitaçã
o dos 
servidores 
da UTEC
em cursos 
da área de 
TI 

M34 Promover 
a 
participaçã
o dos 
servidores 
lotados 
UTEC em 
cursos 
disponibili
zados pela 
Administra
ção 
Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal

 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI ArPDF      

Ações 

Descrição da Valor Descrição Prazo ID Descrição

A partir da 
publicação do 
EGTI dá 
inicio criação 
do PDTI do 

100% 
% 

documento 
elaborado 

jan/2017 

A86 Criar o comitê local e 
equipe de elaboração 
do PDTI

A87 Criar plano de trab
lho

A88 Elaborar e aprovar o 
PDTI

Ações 

Descrição 
da meta 

Valor Descrição Prazo ID 

Capacitaçã

servidores 
da UTEC 
em cursos 
da área de 

100% 

% qtde de 
servidores 
participann

tes em 
treinament
os e cursos 

set/2017 A89 

Promover 

participaçã
o dos 
servidores 

 na 
UTEC em 

disponibili
dos pela 

Administra

 

100% 

qtde de 
servidores 
participan-
tes em 
treinamen-
tos e cur-
sos 

 
jul/2018 A90 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

Descrição Área 

Criar o comitê local e 
equipe de elaboração 
do PDTI 

UTEC 

Criar plano de traba-
lho 

UTEC 

Elaborar e aprovar o 
PDTI 

UTEC 

Descrição Área 

Promover a parti-
cipação dos servi-

dores 
UTEC 

Promover a parti-
cipação dos servi-

dores 
UTEC 
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11. Plano orçamentário do PDTI

 

ID Necessidade 

Quant. 

N1 
Aquisição de uma 
central telefônica 

1 

N2 
Aquisição, de 

Switch e roteado-
res 

6 

N3 
Manutenção dos 

serviços de 
impressão 

1 

N4 

Aquisição de 
sistemas de con-
trole, monitora-

mento e 
Segurança por 

imagem (CFTV) 
 

 

N5 
Ampliação do 

parque de desk-
tops e notebooks 

 

N6 

Espaço para 
armazenamento 

digital – 
inicialmente 25 
terabytes com 
previsão de 

expansão até 100 
terabytes (nos 

próximos anos). 

 

N7 

Aquisição de 
repositório interno 
de dados e arqui-
vos de usuário da 
rede do ArPDF 

(DISCO VIRTU-
AL). 

1 

N8 

Aquisição de 
aplicativos corpo-

rativos (Adobe 
Reader, Photo-

shop) 

5 

N9 

Aquisição de 
solução para leitu-

ra de disquete 
(Floppy Disk) de 

3,5”. 

3 

N10 Aquisição de 2 

Arquivo Público do Distrito Federal
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PDTI 

ESTIMATIVA DE GASTOS (R$)

2017 

Investimento Custeio Quant. 

   

R$ 3.830,51 - 5 

- R$ 42.512,07 1 

Realizando 
orçamentos 

  

Realizando 
orçamentos 

  

Solução SUTIC? 
Solução 
SUTIC? 

 

R$ 469,90 -  

 
R$ 1.932,00 

 
 

- R$ 225,00 - 

- R$ 380,00 - 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

ESTIMATIVA DE GASTOS (R$) 

2018 

Investimento Custeio 

  

R$ 799,50 - 

- R$ 42.512,07 

  

  

Solução 
SUTIC? 

Solução 
SUTIC? 

- - 

 
R$ 1.932,00 

 

- - 

- - 
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leitor óptico de 
código de barras 

 

N11 
Scanner do tipo 
planetário para 

grandes formatos 
- 

N12 

Scanner do tipo 
planetário para 
encadernações 

2xA3. 

- 

N13 
Scanner do tipo 

alta produção A3 
- 

N14 

Terminal de com-
putador de auto 

desempenho para 
edição de docu-
mentos digitais 

(Imagem, vídeo e 
áudio) 

- 

N15 

Aquisição de fone 
de ouvido para os 
terminais de com-

putadores de a-
tendimento ao 
pesquisador 

4 

N16 
Videocassete 

player para U-
matic 

1 

N17 
Videocassete 

player para Beta-
cam 

1 

N18 
Leitora e copiado-
ra digital de mi-

crofilme 
- 

N19 
Aquisição de 

projetor de ima-
gens 

1 

N20 
Aquisição de no-

breaks 
 

1 

N21 

Máquina fotográ-
fica com resolu-

ção de 
1.200x1.200 pi-
xels (modelo de 

referência: Canon 
5D mark IV) 

- 

N22 

Conjunto de len-
tes fotográficas 

profissional fulls-
creen. 

- 

N23 
Spot fotográfico 

de LED 
- 

N24 Sistema para - 

Arquivo Público do Distrito Federal
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- - 1 

- - 1 

- - 1 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Realizan
do 

orçament
os 

 R$239,60 - 4 

R$ 1.600,00 - - 

R$ 150,00   

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Realizan
do 

orçament
os 

R$ 480,00 - - 

R$ 1.512,00 - - 

- - 1 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Realizan
do 

orçament
os 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Realizan
do 

orçament
os 

Desenvolvimento Desenvolviment Desenvol

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

 R$500.000,00 - 

R$ 150.000,00 - 

 R$ 15.000,00 - 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

R$ 239,60 - 

- - 

  

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

- - 

- - 

R$ 13.617,30 - 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Realizando 
orçamentos 

Desenvolvime Desenvolvime
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cadastro de consu-
lentes 

N25 

Aquisição e/ou 
desenvolvimento 
sistema para 
gerenciamento da 
biblioteca 

- 

N27 

Desenvolvimento 
Site institucional 
aplicando novas 
tecnologias 

- 

N28 

Sistema para 
impressão de 
folha de ponto 

- 

N29 

Sistema para 
leitura de código 
de barras nos 
patrimônios 

- 

N30 

Sistema web para 
gerenciamento e 
parametrização da 
documentação 
permanente do 
ArPDF (Archi-
vematica) 

- 

N31 

Sistema web para 
armazenamento e 
recuperação de 
informações sobre 
o acervo digital 
do ArPDF 
(pesquisador 
externo e interno) 
-  ICA 

- 

Total 
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no ArPDF o no ArPDF vimento 
no 

ArPDF 

Desenvolvimento 
interno ou 

software livre 

Desenvolviment
o interno ou 

software livre 

Desenvol
vimento 
interno 

ou 
software 

livre 

Desenvolvimento 
no ArPDF 

Desenvolviment
o no ArPDF 

Desenvol
vimento 

no 
ArPDF 

Desenvolvimento 
no ArPDF 

Desenvolviment
o no ArPDF 

Desenvol
vimento 

no 
ArPDF 

Desenvolvimento 
no ArPDF 

Desenvolviment
o no ArPDF 

Desenvol
vimento 

no 
ArPDF 

Software livre Software livre 
Software 

livre 

Software livre Software livre 
Software 

livre 

2017 

R$ 53.331,08 

Arquivo Público do Distrito Federal 

  

nto no ArPDF nto no ArPDF 

Desenvolvime
nto interno ou 
software livre 

Desenvolvime
nto interno ou 
software livre 

Desenvolvime
nto no ArPDF 

Desenvolvime
nto no ArPDF 

Desenvolvime
nto no ArPDF 

Desenvolvime
nto no ArPDF 

Desenvolvime
nto no ArPDF 

Desenvolvime
nto no ArPDF 

Software livre Software livre 

Software livre Software livre 

2018 

R$ 724.100,47 



  

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

página 27/27 

12. Conclusão:  

 

O PDTI é um documento de Suma importância 
organização, portanto deve ser valorizado por todos. A 
necessidades de tecnologia da informação do 
considerando sua área de atuação, suas expectativas e seus objetivos.

Sendo a tecnologia uma área tão ampla e, ao mesmo tempo, fundamental para 
seu Plano Diretor precisa ser cuidadosamente elaborado para que todas as demandas se
consideradas, proporcionando a melhoria efetiva de processos e
decisões. 

Arquivo Público do Distrito Federal

 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI ArPDF      

O PDTI é um documento de Suma importância para o planejamento estra
, portanto deve ser valorizado por todos. A sua principal função e atender as 

necessidades de tecnologia da informação do órgão em um determinado 
considerando sua área de atuação, suas expectativas e seus objetivos. 

Sendo a tecnologia uma área tão ampla e, ao mesmo tempo, fundamental para 
seu Plano Diretor precisa ser cuidadosamente elaborado para que todas as demandas se
consideradas, proporcionando a melhoria efetiva de processos e vindo auxiliar na tomada de 
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para o planejamento estratégico de uma 
principal função e atender as 

rgão em um determinado período de tempo, 

Sendo a tecnologia uma área tão ampla e, ao mesmo tempo, fundamental para um órgão, 
seu Plano Diretor precisa ser cuidadosamente elaborado para que todas as demandas sejam 

vindo auxiliar na tomada de 


