
jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
1 3 x
2 1 x
3 4 x
4 1 x
5 40 x
6 1 x
7 1 x
8 1 x
9 33 x

10 5 x
11 5 x
12 5 x

100 50 95 100

ID 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

8.7.1

Mitigar

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

Nome Cargo
E-mail Ramal
Área

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/19 - O projeto já foi concluído em seu planejamento físico e financeiro.

PDTI 2018 -2020
1 - Nome do projeto Transmissão ao vivo das sessões dos Conselhos Superiores

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto tem como finalidade a aquisição de equipamentos que possibilitem a transmissão ao vivo das sessões dos Cosnelhos Supeirores.

coordenação-geral
Fabiane de Oliveira Alves Divisão de Conselhos apoio à coordenação-geral

Danilo Gustavo Silva Medeiro ACI consultor técnico

3 - Justificativas do projeto
O projeto visa a atender aos dispostos na Resolução ConsUni nº 146, que estabelece que todas as sessões dos Conselhos Superiores da UFABC devam ser transmitidas ao vivo pela internet e pela o sistema 
televisivo interno.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome Área/Setor Papel
Daniel Pansarelli Secretaria-Geral

Valterbásio de Araújo Alves PU infraestrutura

5 - Indicador financeiro

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
5.1 - Previsão inicial jul/18 jan/19 jul/19 jan/20 jul/20 jan/21
 R$              30.000,00  R$                               -    R$              14.503,30  R$                 1.524,18 

6.4 - Monitoramento físico - concluído
Início Término

mai/18 mai/18

Jul/18 - O processo encontra-se na CGSA e segue o cronograma.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto.  Quando houver a atualização dos indicadores, será 
possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho 6.2 - (%) 
estimado

6.3 - Cronograma estimado

100% 48,34% 5,08%

Abertura do processo pela ára demandante mai/18 jun/18
Instrução - DEMANDANTE mai/18 jul/18

mai/18 mai/18
Análise técnica do PU (infraestrutura) mai/18 jun/18

Análise jurídica - PROCURADORIA set/18 out/18
Seleção de fornecedores - CGSA/CPL out/18 nov/18

Análise orçamentária - PROPLADI/CPO jul/18 ago/18
Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS ago/18 set/18

Recebimento - DEMANDANTE fev/19 fev/19
Total

Emissão de empenho - CGFC dez/18 dez/18
Pedido - DEMANDANTE jan/19 jan/19

7 - Custos do projeto

7.1 - Categoria 7.2 - Detalhamento 7.3 - Custo estimado 7.4 - Orçamento referente ao ano

Administração câmeras, placas e cabos para transmissão das reuniões dos Conselhos  R$                                   30.000,00 2018

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros 
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta 
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco 
Resposta: 
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.7 - Resposta ao risco
8.1 - Se (Causa) 8.2 - Então (conseqüência) 8.3 - Categoria 8.4 - Probabilidade 8.5 - Impacto 8.6 - Severidade 8.7.2 - Como será realizado

ausência de 
equipamentos

Não serão os cumpridos os dispostos na 
Resolução ConsUni nº 146

Outros 1 3 baixo risco
aquisição e isntação dos equipamentos 

necessários para viabilização do atendimentos 
ao que rege a Resolução ConsUni nº 146

daniel.pansarelli@ufabc.edu.br 7630
secretaria-geral

jan/19 - Em virtude das especificidades dos equipamentos, houve dificuldades para encontrar quem os vendesse à administração pública. Desse modo, o primeiro pregão eletrônico realizado em novembro de 
2018 deu “deserto” para alguns itens, tendo sido adquiridos apenas: 2 câmeras de vídeo  (R$ 5050,00 x2 = R$ 10.100,00) , lente padrão M12 (R$ 300,00) e placa de captura de vídeo (R$ 3.578,00). Considerando 

que parte dos equipamentos era importada, houve atraso para sua liberação junto à Receita Federal, atraso agravado pelas demandas aumentadas em virtude do fim de ano. Houve negociações de novos 
prazos solicitadas pelo vendedor, findando o processo com entrega da Nota Fiscal para encaminhamento de pagamento apenas em 22 de fevereiro de 2019 no total de R$ 13.978,00. Considerando o acima 

exposto, vale acrescentar que foi necessária abertura de novo processo para conclusão dos itens faltantes, cujo novo início deu-se em 10 de janeiro de 2019 e está em curso, com dois itens já adquiridos, 
atestados e encaminhados para pagamento – quais sejam: cabo coaxial RGC 10m e cabo coaxial RGC 20m, R$ 190,70 e R$ 334,60, respectivamente, perfazendo um total de R$ 525,30). Resta apenas o 

recebimento da interface de áudio. Cumpre mencionar que o referido equipamento fora entregue em 05 de abril, contudo, foi constatado que se tratava de produto usado para o qual foi solicitada troca. 
Aguarda-se o recebimento do produto substitutivo para os próximos dias. Conforme mencionado, aguarda-se a entrega da interface de áudio para o processo de aquisição ser concluído. Os atrasos ocorridos 

aconteceram posto os fatos narrados. Espera-se, estando o novo produto em conformidade, partir-se para instalação e testes ainda no primeiro semestre de 2019. 

Levantamento técnico 
Análise técnica do NTI

Contato para monitoramento
Fabiane de Oliveira Alves TAE-Letras
fabiane.alves@ufabc.edu.br 7636
Divisão de Cosnelhos - SG

Suplente
Fabiane de Oliveira Alves TAE-Letras
fabiane.alves@ufabc.edu.br 7636
Divisão de Cosnelhos - SG

Gestor do projeto
Daniel Pansarelli secretário-geral


