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Nome do projeto Aquisição de servidor para monitoramento de
rede

Objetivo estratégico Garantir a conexão interna e externa da
Universidade, por meio de acesso à internet e

rede de qualidade

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?
Aquisição de equipamentos
Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? : 
Reposição;  
Qual a abrangência dos equipamentos? 
Utilização na infraestrutura de redes da universidade
Escopo do projeto: 
Aquisição de 2 servidores para uso nos sistemas de monitoramento de rede da UFABC
Justificativas do projeto: 
1. A Divisão de Redes possui alguns computadores (3 desktops e 3 workstations) que realizam
funções de monitoramento e alerta em caso de falhas. Estes computadores foram
reaproveitados de outros projetos, não possuem qualquer tipo de garantia ou suporte técnico e
já estão sobrecarregados com os softwares de monitoramento. Na situação atual, estes
equipamentos antigos correm o risco de parar de funcionar. Este projeto tem o objetivo de
substituir essas máquinas por 2 novos servidores que possuam garantia e suporte técnico. 2.
Por se tratarem de equipamentos de monitoramento, estes servidores não devem ficar alocados
no mesmo ambiente dos servidores de produção, permitindo assim o monitoramento dos
ambientes de produção em caso de indisponibilidade. Sendo assim, não é possível alocar os
softwares de monitoramento nos equipamentos existentes. 3. A demanda foi identificada durante
o período de trabalho remoto na pandemia, em que a importância dos sistemas de
monitoramento aumentou consideravelmente para permitir que a equipe identificasse qualquer
problema remotamente. Após o retorno, iniciamos o alinhamento com a coordenação do NTI
para viabilizar este projeto.
Previsão de custo : 
 2021 : R$ 80.000,00; 2022 : R$ 0,00; 2023 : R$ 0,00
Como foi estimado o valor da contratação? 
O valor foi estimado com base em compras anteriores do NTI, pesquisa na internet e consultas
ao painel de preços.
Data de início do projeto: 
01.07.2022
Data estimada de fim do projeto: 
31.12.2023

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:
Nome E-mail Área

Gerente Samuel Werneck samuel.werneck@ufabc
.edu.br

NTI
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Suplente Renato Martuchi renato.martuchi@ufabc.
edu.br

NTI

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

Ricardo Mussini NTI Apoio técnico ricardo.mussini@ufabc.
edu.br

Metas e indicadores

Meta Aquisição dos servidores realizada com sucesso
Prazo de cumprimento 31/12/2022

Valor esperado 100%
Valor de tolerância 100%

Tipo de valor Porcentagem
Indicador Processo de aquisição de servidores de

monitoramento
Polaridade do Indicador Quanto maior, melhor

Responsável Samuel Werneck
Valor atual do indicador 20%

Meta Servidores instalados e todos os serviços
migrados

Prazo de cumprimento 31/07/2023
Valor esperado 100%

Valor de tolerância 85%
Tipo de valor Porcentagem

Indicador Serviços migrados para o novo monitoramento
Polaridade do Indicador Quanto maior, melhor

Responsável Renato Martuchi
Valor atual do indicador 0%

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto Responsável Data de início Data de fim
Processo de compra Samuel Werneck 01/07/2022 31/12/2022

Instalação e
Configuração

Renato Martuchi 01/01/2023 31/07/2023

Custos do projeto

Item Custo estimado Ano do orçamento
Servidores R$ 80.000,00 2022

Riscos do projeto
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Risco Avaliação do risco
Se (causa ou

ameaça)
Processo de compra

não for concluído com
sucesso

Impacto 2

Então (consequência) Manutenção do sistema
de monitoramento atual
(sem garantia/suporte)

Probabilidade 2

Categoria do risco Qualidade Severidade: 4
Resposta ao risco

Opção de tratamento
do risco

Mitigar

Como será realizado? Alinhamento institucional para viabilização do projeto e contato com
fornecedores para garantir o sucesso do certame
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