
Valmir, Boa Tarde 

Identificamos uma falha na numeração dos contratos do CECS, depois do CONTRATO CECS Nº009/2021, gerou o número 

CONTRATO CECS Nº 013/2021, precisamos que você verifique o ocorrido, justifique através de um relatório e faça as 

correções necessárias no sistema, de maneira que não ocorra tal erro novamente. 

 

Imperativo fazer uma auditoria nos sistemas de numeração de cartas, memorandos, etc... do consórcio, para que não ocorra 

tais erros. 

Em Resposta ao e-mail 

O Breve relato como funciona Sistema de controle de Cartas, Número de Memorandos e Contratos, para inserir uma 

informação Colaborador deve informar o login e senha para acessar o banco de dados e a pagina intranet, quando liberado  

acesso o colaborador consegue inserir e consultar o banco de dados com as todas as informações inseridas dos 6 anos do 

sistema, só e liberado a inserção dos dados se todos os campos se estiverem preenchidos corretamente, caso tenha um 

campo faltando o sistema não gera numero conforme anexo 1. 

Anexo 1 Autenticação de acesso ao sistema 

 

Anexo 2 TELA falta dados sem preenchimento  

 

 

Anexo 3 Propriedade do Banco de Dados 



 

Foi constatadas falhas no banco de dados ao inserir o comando no sistema houve uma demora na inserção dos dados 

conforme os logs em anexo 4, ocasionando inserção nula de número no banco de dados conforme anexo 5  

Anexo 4 Log de eventos 

 

Anexo 5 Falha de inserção do Banco de Dados  

 

 

Para corrigir o problema no arquivo do banco de dados a Microsoft disponibilizou na pagina de suporte um procedimento 

para reparar o banco de dados conforme link abaixo. 

Impedir e corrigir problemas no arquivo de banco de dados usando o recurso Compactar e Reparar 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/impedir-e-corrigir-problemas-no-arquivo-de-banco-de-dados-usando-o-recurso-

compactar-e-reparar-6ee60f16-aed0-40ac-bf22-85fa9f4005b2 

Solução adotada será reparado banco de Dados, criado um novo banco de dados para não haver demora no acesso, 

separando dos outros anteriores conforme solução dada pela Microsft. 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/impedir-e-corrigir-problemas-no-arquivo-de-banco-de-dados-usando-o-recurso-compactar-e-reparar-6ee60f16-aed0-40ac-bf22-85fa9f4005b2
https://support.microsoft.com/pt-br/office/impedir-e-corrigir-problemas-no-arquivo-de-banco-de-dados-usando-o-recurso-compactar-e-reparar-6ee60f16-aed0-40ac-bf22-85fa9f4005b2
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