
MONITORAMENTO DAS AÇÕES PDTI 2017- 2020 - Atividade #330

A35 - Realizar estudo técnico de viabilidade para contratação de outsourcing de impressão

14/11/2017 11:36 h - Aysilon Melo da Silva

Situação: Fechada Início: 01/08/2017

Prioridade: Normal Data prevista: 31/10/2017

Atribuído para: COSIN -  SUPORTE E

INFRAESTRUTURA

% Terminado: 100%

Categoria: META 20 Tempo estimado: 0.00 hora

Versão:  Tempo gasto: 60.00 horas

Descrição

Histórico

#1 - 26/03/2018 10:51 h - Aysilon Melo da Silva

- Arquivo A35-ANEXO.pdf adicionado

- Data prevista ajustado para 31/10/2017

- Prioridade alterado de Imediata para Normal

- Início ajustado para 01/08/2017

- % Terminado alterado de 70 para 0

Estudo está em fase de finalização.

#2 - 26/03/2018 10:57 h - Aysilon Melo da Silva

- Situação alterado de Aberta para Em Atendimento

#3 - 17/05/2018 11:37 h - Aysilon Melo da Silva

- Atribuído para alterado de Helson da Silva Santana Ferreira para COSIN -  SUPORTE E INFRAESTRUTURA

#4 - 09/08/2018 14:53 h - Helson da Silva Santana Ferreira

Foram realizadas mais de 03 (três) reuniões via web conferencia com os técnicos e diretores administrativos dos campi para alinhamento das

demandas de cada unidade, explicando como será o contrato de cada campus, e racionamento de impressoras por unidade para que possamos

melhorar os serviços prestados pelas empresas contratadas, colocando servidor de impressão com cota e bilhetagem por cada unidade bem como

gerenciamento de fila de impressão por prioridade através de PIN ou cartão. Foi informado que o instituto provê somente R$ 300.000,00 (trezentos

mil reais) para todo o instituto para a terceirização deste serviço, por isso a importância do racionamento da quantidade de impressoras por unidade

para que possa sobrar um pouco mais de dinheiro desta reserva para conseguirmos em contra partida melhor os serviços prestados pela

terceirizada.

#5 - 09/08/2018 15:07 h - Helson da Silva Santana Ferreira

Foi realizado um levantamento junto aos técnicos de TI de cada campus a quantidade de impressões realizadas por cada unidade em relação ao

período de 2 anos de vigência do contrato atual para posteriormente fazermos uma consolidação de com a média mensal e anual para cada

unidade.

#6 - 09/08/2018 15:15 h - Helson da Silva Santana Ferreira

- Arquivo ETP - Estudo de Viabilidade - Reprografia .docx adicionado
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Construção do documento de viabilidade justificando em manter-se a terceirização de impressão no instituto

#7 - 22/02/2019 13:35 h - Aysilon Melo da Silva

- Situação alterado de Em Atendimento para Fechada

Arquivos

A35-ANEXO.pdf 965,559 KB 26/03/2018 Aysilon Melo da Silva

ETP - Estudo de Viabilidade - Reprografia .docx 379,204 KB 09/08/2018 Helson da Silva Santana Ferreira
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