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Nome do projeto Renovação de empresa de manutenção do
ICECube Air

Objetivo estratégico Manter e gerenciar os recursos de TIC nas
instalações já existentes

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Contratação de serviços
Esta contratação será realizada pela primeira vez ou se trata de serviço continuado já
existente? 
Serviço continuado existente
A qual(is) área(s) este serviço se destina? : 
Campus Santo André;  
Existe alguma opção que NÃO seja a contratação? 
Sim
Escopo do projeto: 
Renovação do contrato com a empresa LCSTech que atualmente presta os serviços de
manutenção preventiva, corretiva e suporte para o Datacenter ICECube Air R60 instalado no
campus Santo André
Justificativas do projeto: 
Quanto a justificativa e objetivo da contratação: a) Considerando-se a necessidade de
continuidade do funcionamento ininterrupto do Data Center Modular Icecube Air, a contratação
de um único prestador de serviço para manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico
otimizado, podem ser usados como forma de garantir a integridade dos equipamentos e
sistemas corporativos de TIC que compõem o mesmo; b) Seguindo-se a recomendação técnica
dos fabricantes, para o bom funcionamento de todos os sistemas que compõem o Data Center
Modular Icecube Air, faz-se necessária a manutenção contínua e programada de acordo com
cada componente. Visto que atualmente não possuímos nenhum contrato referente ou
semelhante a esse, sendo necessário contratos pontuais de manutenção quando necessário.
Faz-se necessário este contrato, visto que não é só necessária a manutenção corretiva dos
equipamentos, sendo que as outras medidas aqui englobadas, podem aumentar a vida útil e
otimizada dos equipamentos e componentes, e assim gerando economia no custo das
manutenções; c) Concluímos que a não contratação desta modalidade de manutenção, poderá
ocasionar paralisações dos serviços de TIC que dali dependem, cada vez mais contínuas, em
função da falta de manutenção dos vários sistemas que ali compõem;
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 0,00; 2022 : R$ 236.250,00; 2023 : R$ 248.062,50
Como foi estimado o valor da contratação? 
Valor atual do item de manutenção + 5% de inflação para cada ano. O valor preciso é calculado
na data da renovação.
Data de início do projeto: 
04.10.2021
Data estimada de fim do projeto: 
31.12.2021
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Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nome E-mail Área

Gerente Carlos Alberto Orsolon
Silva

carlos.alberto@ufabc.e
du.br

NTI

Suplente Paulo Victor Fernandes
da Silva

paulo.victor@ufabc.edu
.br

NTI

Participantes do projeto:
Nome Área ou Setor Função no Projeto E-mail

Bruno Stacco Oliva NTI Fiscal bsoliva@ufabc.edu.br
Felipe Augusto Anon da

Silva
NTI Fiscal fanon@ufabc.edu.br

Conrado Emilio Gomes NTI Administrador conrado.gomes@ufabc.
edu.br
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Metas e indicadores

Meta Aceite da empresa para renovação
Prazo de cumprimento 8/10/2021

Valor esperado Sim
Valor de tolerância N/A

Tipo de valor Binário
Indicador

Polaridade do Indicador
Responsável Carlos Alberto Silva

Valor atual do indicador Não
Meta Artefatos de renovação validados e enviados

Prazo de cumprimento 06/12/2021
Valor esperado 100%

Valor de tolerância 80%
Tipo de valor porcentagem

Indicador Processo de renovação
Polaridade do Indicador

Responsável Bruno S. Oliva
Valor atual do indicador 0%
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Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto Responsável Data de início Data de fim
Planejamento e

instrução;
Carlos Alberto 04/10/2021 08/11/2021

Dotação orçamentária; Paulo Victor F. da Silva 04/10/2021 08/11/2021
Análise jurídica; PF-UFABC 08/11/2021 30/11/2021
Formalização da

contratação;
PROAD/NTI 06/12/2021 07/01/2022

Recebimento do
bem/serviço.

NTI/Empresa 13/01/2022 12/01/2023
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Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
SUPORTE

INFRAESTRUTURA DE TIC
R$ 236.250,00 2022

SUPORTE
INFRAESTRUTURA DE TIC

R$ 248.062,50 2023
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Riscos do projeto

Risco Avaliação do risco
Se (causa ou

ameaça)
A empresa não cumprir
com as obrigações em

edital

Impacto 2

Então (consequência) Ficará inviabilizado o
projeto, e será

necessário refazer a
licitação.

Probabilidade 2

Categoria do risco Tempo/Qualidade Severidade: 4
Resposta ao risco

Opção de tratamento
do risco

Aceitar

Como será realizado? Ao constatar que a empresa não alcançará a média necessária, durante
as avaliações mensais. Iniciar o planejamento para refazer a licitação.
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