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AQSETIN2017016 – Aquisição de Solução de Armazenamento de Dados Para o Ambiente de Homologação do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.

 1  RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1
Prazos de

trâmite interno
da contratação.

50%
Há possibilidade de
atrasos no processo

de contratação.

Alto
Realizar forte

acompanhamento do processo
de contratação.

Alinhar situação com os
Stakeholders e solicitar

mais agilidade.

Gerência de
Infraestrutura de T.I

e/ou Coordenadoria de
Suporte Técnico.

 2  RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID Risco Probabilidade Dano Impacto
Ação

Preventiva
Ação de Contingência Responsável

1

Execução parcial ou não
execução dos serviços
devido a falência da

Contratada/Fabricante ou
anulação da Contratação
por culpa da Contratada.

Baixa

Equipamentos sem
suporte técnico de

hardware, acarretando
possibilidade da perda

dos dados
armazenados de todos

os sistemas de
informática do poder
judiciário cearense.

Alto

Acompanhar os
chamados

realizados pela
contratada

Cobrar da contratada o
cumprimento do SL A e

promover a aplicação das
sanções previstas em

contrato.

Gerência de
Infraestrutura de T.I
e/ou Coordenadoria
de Suporte Técnico.

2 Devido a possibilidade de
erro no envio de peças para

equipamentos em

Baixa Equipamento
continuar com falha

na peça ou

Alto Ao abrir o
chamado

especificar de

Cobrar da contratada
agilidade na substituição

da peça e/ou componentes

Gerência de
Infraestrutura de T.I
e/ou Coordenadoria
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manutenção de hardware
por parte da Contratada,
existe a possibilidade de
atrasos na manutenção

corretiva dos equipamentos.

componente,
acarretando paradas,
podendo acarretar a

perda dos dados
armazenados de todos

os sistemas de
informática do poder
judiciário cearense.

maneira certa e
clara quais são as
especificações do
equipamento que
está apresentando

defeito.

e aplicar sanções definidas
em contrato.

de Suporte Técnico.

3

Lentidão na prestação dos ser-
viços que permita, por parte do
CONTRATANTE, a presunção
da não conclusão dos mesmos
nos prazos estipulados.

Média

Demora na resolução de
problemas/falhas  nos
softwares/hardwares, po-
dendo acarretar lentidão,
funcionamento  inade-
quado  ou  até  mesmo  a
indisponibilidade tempo-
rária  dos  Sistemas  de
Automação da Justiça.

Alto

Gerenciar os servi-
ços  prestados  para
que  a  CONTRA-
TADA seja alertada
de falhas nos mes-
mos e tome provi-
dências  para  nor-
malizá-los  o  mais
rápido possível.

Aplicação das multas e san-
ções  administrativas  previs-
tas em contrato.

Gerência de Infraes-
trutura de T.I e/ou
Coordenadoria de
Suporte Técnico.

 3  APROVAÇÕES

Samuel Antunes de Carvalho-1882
Integrante Técnico

Davi Tavares da Costa – 9329
Integrante Requisitante

Francisco José Pessoa Furtado – 8284
Integrante Administrativo
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Fortaleza, 29 setembro de 2017


