PDTI 2018 -2020
1 - Nome do projeto

Aquisição de solução de armazenamento

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?

Esta aquisição objetiva a compra de módulos de armazenamento para substituição equipamentos HP EVA adquiridos em 2011.

O atual storage da UFABC (2x HPA EVA 6400) está apresentando diversos problemas e defeitos devido a idade do equipamento. Para garantir o funcionamento e a ampliação dos recursos
disponíveis no quesito armazenamento se faz necessário a compra de um novo equipamento.

3 - Justificativas do projeto

Nome
Larissa de Mattos
Carlos Alberto Orsolon Silva
Paulo Victor Fernandes da Silva
Conrado Emílio Gomes

4 - Quem são os participantes deste projeto?

5.1 - Previsão inicial
R$
1.200.000,00
100%

5 - Indicador financeiro

jul/18

Área/Setor
Data Center
Coordenação de Operações e Serviços
NTI
Coord. Gestão e Planejamento

5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)
jan/19
jul/19
jan/20
jul/20

Papel
Fiscal Técnico
Área Demandante
Autoridade Competente
Fiscal Administrativo

jan/21

5.3 - Observações/ justificativas
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.
ID

6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6 - Marcos e entregas do projeto

Levantamento de alternativas de mercado
Confecção dos artefatos da contratação (TR, Mapa de preços, IN01)
Realização de tramitação do processo e ajustes
Seleção de fornecedores, pedido e entrega

1 Governança de TI
2
3
4

6.3 - Cronograma estimado
Início
Término
ago/20
out/20
out/20
out/20
out/20
nov/20
nov/20
dez/20

jul/18

6.4 - Monitoramento físico - concluído
jan/19
jul/19
jan/20
jul/20

jan/21

100

Total
7.1 - Categoria

ID
7 - Custos do projeto

6.2 - (%)
estimado
15
30
15
40

7.2 - Detalhamento

7.3 - Custo estimado

Aquisição de solução de storage

R$

7.4 - Orçamento referente ao ano

1.200.000,00 2020

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.
8.1 - Se (Causa)

8 - Riscos do projeto

Demora na entrega
dos artefatos da
contratação
Especificações
restritivas

Não adquirir

8.2 - Então (conseqüência)
8.3 - Categoria
Prazos se tornam inexequíveis,
prejudicando a execução orçamentária da
Tempo
UFABC e a impossibilidade de troca dos
equipamentos.
Número alto de pedidos de impugnação e
questionamentos aumentando o tempo de
Tempo
conclusão da etapa seleção de
fornecedores.
A UFABC continuará dependendo dos
equipamentos atuais, que já mostram
sinais de degradação de qualidade e
performance, podendo gerar perda de
dados e parada de diversos serviços hoje
prestados até a substituição.

Qualidade

8.4 - Probabilidade

8.5 - Impacto

8.6 - Severidade

8.7 - Resposta ao risco
8.7.2 - Como será realizado

8.7.1

2

4 alto risco

Evitar

Garantir equipe com tempo para a
realização da contratação, e alinhamento
com as demais áreas da UFABC.

1

4 médio risco

Mitigar

Especificação compatível com pelo menos
3 produtos de mercado, que atendam
plenamente as necessidades da UFABC.

3

4 altíssimo risco

Evitar

Garantir a disponibilidade do recurso, e
tratar os demais riscos para a contratação.

Gestor do projeto

Nome
E-mail
Área

Paulo Victor Fernandes da Silva
paulo.victor@ufabc.edu.br
NTI

Cargo
Ramal

Coordenador-Geral do NTI
33567121

Suplente

Nome
E-mail
Área

Carlos Alberto Orsolon Silva
carlos.alberto@ufabc.edu.br
NTI-COS

Cargo
Ramal

Coordenador de Operações e Serviços
7111

Nome
E-mail
Área

Conrado Emílio Gomes
conrado.gomes@ufabc.edu.br
NTI-CGP

Cargo
Ramal

Assistente em Administração

Contato para monitoramento

