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AQSETIN2018032  – Ampliação e modernização do Serviço de Transmissão de Dados/Imagens e Voz através de Links de Comunica-
ção

 1  RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1
Devido às incertezas nos

prazos de trâmite interno da
contratação.

30%

Há possibilidade
de atrasos no
processo de
contratação.

Resultando na
não utilização
dos recursos
financeiros

destinados ao
ano corrente;

Suspensão dos
serviços de

conectividade
fornecido pela

ETICE;

Realizar forte
acompanhamento do

processo de contratação
junto a SEFIN, SETIN,
Consultoria Jurídica e

Setor de Contratos.

Alinhar situação com os
stakeholders e solicitar

mais agilidade.

Secretaria de
Tecnologia da

Informação

Secretaria de
Planejamento e

Gestão

Central de Contratos
e Convênios

2

Devido à dificuldade na
produção, adequação e

validação da Documentação
da IN04 

30%

Há possibilidade
de atrasos na
entrega dos
artefatos da

IN04.

Resultando em
atraso na

contratação da
solução.

Realizar cronograma de
entrega dos artefatos e

suas revisões. Efetivar o
Plano de Recursos

Humanos.

Alinhar situação com os
stakeholders e solicitar

mais agilidade.

Secretaria de
Tecnologia da

Informação

3
Devido à grande demanda

existente na Coordenação de
Gestão Administrativa de TI.

30% Há possibilidade
da Revisão Final
dos Artefatos da

IN04 não ser

Resultando em
atraso na

contratação da
solução.

Realizar forte
acompanhamento junto
à Assessoria Técnica da

SEIN e repassar a

Alinhar situação com os
stakeholders e solicitar

mais agilidade.

Coordenação de
Gestão

Administrativa de TI
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realizada em
tempo hábil.

situação para a gerente
eProj.

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

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1
Extinção da empresa

pública que administra o
Cinturão Digital – CDC.

Muito baixa.
Há muitos

órgãos
governamentais

usando os
serviços da

ETICE.

Suspensão do
serviço

principal de
conectividade

do Poder
Judiciário na

Capital.

Aumento
nos custos

na
contratação

de outro
serviço.

Manter circuitos de
dados de

contingência.

Realizar novo planejamento de
contratação  de  serviço  ou
produto  fornecedor  de
transmissão  de  dados,  voz  e
imagem  e  que  atenda  aos
requisitos de negócio do TJCE,
com  a  devida  antecedência,
considerando  o  período
dispendido na tramitação de um
novo  processo  de  contratação,
incluindo a respectiva licitação,
a  fim  de  evitar  a
descontinuidade dos serviços.

Secretaria de
Tecnologia da

Informação
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