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                                                                                                        Mapa de Riscos das Contratações 

Objeto do Contrato: Contratação de serviços de eletricista para
manutenção preventiva e corretiva no Ed. Sede da SFA-RJ, e eventualmente nas
Unidades Descentralizadas no Estado do Rio de Janeiro.

N° do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO

Gestor do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO

Fiscal do Contrato: FASE DE PLANEJAMENTO

Sintaxe de Risco: Devido a ser uma contratação de serviço essencial,
a falta de manutenção preventiva e corretiva dos serviços de Eletricista
impactará substancialmente o funcionamento das dependências e
atendimento ao Público no Ed. Sede da SFA-RJ - PRÉDIO COM 11
ANDARES - considerando-se principalmente ser uma construção com
mais de 50 anos. Tal serviço também terá suas demandas eventuais
em nossas Unidades descentralizadas no Estado do RJ, sendo
necessário que os ambientes estejam
devidamente iluminados/refrigerados para que os serviços da SFA-RJ
tenham continuidade.

Identificação Análise Avaliação Tratamento

Fase Risco Origem Causa Consequência Impacto
(I)

Probabilidade
(P)

Nível
deRisco

(IxP)

Ação
Preventiva

Ação de
Contingência

Responsável
pelo

tratamento

 

Planejamento
da
Contratação

Dimensionamento
Inadequado do
Objeto

INTERNA

 - Falta de
planejamento
do requisitante;

- Erro na
solicitação da
Demanda;

- Falta de
experiência da
equipe.

 - Quantitativo de
postos equivocado;

 - Orçamento
equivocado;

3 3 Alto

 - Elaboração
de formulários
detalhados
para o
requisitante
preencher;

- Participação
do
requisitante
na Equipe de
Planejamento;

 - Solicitar
informações
ao
Demandante
em caso de
dúvidas;

Demandante
e Equipe de
Planejamento

Planejamento
da
Contratação

 

Não verificar a
real necessidade
do serviço

INTERNA

 - Recursos
Humanos
insuficiente
(excesso de
trabalho);

 - Inexistência
do cargo no
quadro de
servidores;

 - Inexistência de
pessoal qualificado
para exercer os
serviços
necessários.

3 5 Crítico

- Investigar
dados
históricos de
contratações
anteriores;

 -  Verificar
dados de
contratações
anteriores.

Equipe de
Planejamento

Planejamento
da
Contratação

 

Estudos
Preliminares
Incorreto

INTERNA

- Nomeação de
pessoas sem
qualificação
técnica ou
experiência
para equipe de
planejamento
da licitação.

 - Estudos
Preliminares
incorretos;

2 2 Moderado

 - Solicitar à
Administração
informações
sobre os
setores
envolvidos na
demanda;

 - Composição
da Equipe de
Planejamento
por servidores
com
conhecimento
técnico do
objeto, de
legislação e
dos
procedimentos
da
contratação;

Coordenação
Administrativa

Planejamento
da
Contratação

 

Estimativa
inadequada de
preços

INTERNA

- Desconhecer
os meios para
efetuar a
pesquisa;

 -
Especificações
incorretas do
serviço.

 - Estimativa
inadequada;

 - Orçamento
equivocado;

3 3 Moderado

- Treinamento
e
capacitação;

 - Revisão dos
Estudos
Preliminares
por outros
servidores,
além do
requisitante;

 - Verificar
junto a
Escolas do
Governo
cursos na
área;

 - Revisão do
Estudos
Preliminares
por outros
servidores
além do
requisitante;

Coordenação
Administrativa

 - Não previsão

 - Treinamento
e capacitação
para
formação de
servidores
que executem
a fiscalização;

- Verificar junto
a Escolas do
Governo
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Planejamento
da
Contratação

Descumprimento
das obrigações
trabalhistas,
previdenciárias e
de recolhimento
de FGTS.

INTERNA

nos Estudos
Preliminares;

- Não previsão
no Edital e
Termo de
Referência;

- Não previsão
de fiscalização;

 - Má fé da
Empresa;

 - Gestão e
Fiscalização
administração
inadequada e
ausente;

4 4 Crítico

 - Revisão dos
Estudos
Preliminares,
Termo de
Referência e
Edital por
servidores
além do
demandante.

- Gestão e
fiscalização
do contrato
através de
Equipe de
Fiscalização;

Governo
cursos na
área;

 - Revisão do
Estudos
Preliminares
por outros
servidores
além do
requisitante;

Coordenação
Administrativa

Planejamento
da
Contratação

Custo elevado da
contratação INTERNA

- Metodologia
errada na
pesquisa de
preços

Cancelamento total
ou parcial do
Objeto

5 2 Alto - Treinamento

- Refazer
pesquisa caso
haja
discrepância

Equipe de
Planejamento

 

Termos Orientações Termos Orientações

Fase

 

Planejamento da Contratação;
Seleção de Fornecedor;
Gestão do Contrato.

Consequência Resultado de um evento de risco sobre os objetivos do processo

Origem

 
Interno
Externo

Nível de Risco

 

Relação entre Impacto e Probabilidade. Pode-se visualizar os
níveis de gravidade do risco, a fim de priorizar o tratamento de
acordo com o apetite a riscos.

Nível de Risco
1 - 3 Pequeno
4 - 6 Moderado

8 - 12 Alto
15 - 25 Crítico

 

Risco

 
Evento que, caso ocorra, pode impactar negativamente
o alcance dos objetivos da organização.

Causa

 
Condições que dão origem à possibilidade de um
evento der risco ocorrer

Tratamento

Deve-se propor ações/respostas adequadas para o
tratamento do risco identificado.

Ação preventiva (relaciona-se com a causa)
Ação de Contingência (relaciona-se com a consequência)

     

Escala de Impacto Escala de Probabilidade
Descritor Nível Descrição Descritor Nível Descrição

Muito Baixo 1 Impacto insignificante nos objetivos. Muito Baixo 1 Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.

Baixo 2 Impacto mínimo nos objetivos Baixo 2 Evento casual e inesperado, muito embora raro, há
histórico de sua ocorrência.

Médio 3 Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de
recuperação. Médio 3 Evento esperado, de frequência reduzida, e com

histórico de ocorrência parcialmente conhecido.

Alto 4 Impacto significante nos objetivos, com possibilidade
remota de recuperação. Alto 4 Evento usual, com histórico de ocorrência

amplamente conhecido.

Muito Alto 5 Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de
recuperação.

Muito Alto 5 Evento repetitivo e constante.

 

 

JOSÉ EDUARDO DA COSTA

Integrante Demandante

 

ROLAND CHAME CANTANHEDE

Integrante Técnico

 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FARIAS

Integrante Técnico

 

TELMA VIRGINIA GONÇALVES MORAES

Integrante Administrativo
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