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MAPA DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A seguir, passa-se à análise e à identificação dos riscos da contratação, na qual serão descritas e avaliadas as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e a eficácia 
do objeto a ser contratado.

Além disso, serão expostas as formas pelas quais tais riscos devem ser tratados, inclusive com indicação da probabilidade de ocorrência do dano, das ações preventivas e 
de contingência, e respectivos responsáveis.

 -FASE DA ANÁLISE:

(x) Planejamento da contratação e,

(x) Seleção do Fornecedor

(  ) Gestão de Contrato

2. RISCOS DE CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Identificação do Risco: 

Descrição do Risco 1:

Conseqüência – (Dano):

Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição.

Não atendimento ao princípio da motivação e da legislação vigente.

Análise do Risco:

Probabilidade -

Grau de impacto -

Nível do Risco -

Baixa (Não afeta os objetivo nem inviabiliza parte da contratação)

Médio (Torna incerto o alcance dos objetivos ou inviabiliza parte da contratação)

Aceitável

Resposta ao Risco:

Ação Preventiva Responsável

Unidade demandante 
checklist da planilha de 
itens que compõe o TR. 
Verificação da 
movimentação e 
estoque do material.

SEASO e SEMAC

Ação de Contingência Responsável

A Unidade responsável 
pelo consumo e 
distribuição nas copas 
do TREDF deve 
  verificar e controlar o 
consumo após 
requisição.

SEASO

Identificação do Risco:

Descrição do Risco 2 –

Conseqüência – (Dano)

Quantidades inadequadas nos itens demandados.

Desperdício de recursos financeiros; indução de especificações indevidamente restritivas; diminuição da competição e aumento indevido do custo 
de contratação; e ainda, inexecução orçamentária.

Análise do Risco:
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Probabilidade

Grau de impacto

Nível do Risco

Médio (evento de freqüência reduzida mas com histórico de ocorrência)

Alto (inviabiliza a contratação)

Inaceitável

Resposta ao Risco 

Ação Preventiva Responsável

Emite despacho a 
Unidade demandante 
para que conste no 
processo o estudo 
Técnico Preliminar ou a 
justificativa das 
quantidades 
demandadas que 
embasa a contratação

COMAC

Ação de Contingência Responsável

Quando da realização 
da pesquisa de mercado 
verifica a descrição 
detalha do produto, 
prazo de validade e sua 
qualidade (no momento 
da cotação).

SELIP e SEMAC

Identificação do Risco:

Descrição do Risco 3 –

Consequência – (Dano)

Documentação de habilitação da empresa reprovada na licitação e risco de vencimento da proposta por atraso no trâmite/ sobrestamento dos autos.

Atraso no atendimento da demanda.

Recusa do licitante em manter a proposta e ou entregar oproduto de acordo com o ofertado.

Análise do Risco:

Probabilidade -

Grau de impacto –

Nível do Risco

Média (evento esperado, de freqüência reduzida  e com histórico de ocorrência)

Médio (Torna incerto o alcance dos objetivos ou  inviabiliza a contratação)

Aceitação Intermediária

Resposta ao Risco 

Ação Preventiva Responsável

CPL confere e controla 
a aceitação e vigência 
das propostas

Pregoeiro

Ação de Contingência Responsável

Solicita a revalidação 
da proposta SELIP

Identificação do Risco: 

Descrição do Risco 4 –

Consequência – (Dano)

Valor estimado divergente da pesquisa de preço que embasa o pedido de compras.

Diminuição da competição podendo culminar em uma licitação desertar ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação;

Desperdício de recursos públicos.

Análise do Risco:
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 Probabilidade -

Grau de impacto –

Nível do Risco -

Média (evento esperado, de freqüência reduzida e com histórico de ocorrência)

Alto (Torna improvável a contratação ou inviabiliza em sua totalidade)

Inaceitável

Resposta ao Risco:

Ação Preventiva Responsável

Emite despacho à 
Unidade demandante 
para verificação das 
especificações e realiza 
pelo menos uma 
pesquisa de preço.

SEMAC

Ação de Contingência Responsável

Realiza a adequação do 
TR e realiza nova 
pesquisa de preço 
ratificando o 
enquadramento da 
despesa.

 SELIP

FASE DA ANÁLISE:

(   ) Contratação - Planejamento

(   ) Seleção  Fornecedora- Planejamento

(X) Gestão de Contrato- Operacional

Identificação do Risco: 

 Descrição do Risco 5 –

Consequência – (Dano)

Entrega fora do prazo estipulado.  

Atendimento da demanda com demora, quantidade inadequada ou validade questionável.

Análise do Risco:

Probabilidade -

Grau de impacto -

Nível do Risco -

Baixa (evento esperado, de freqüência reduzida).

Alto

Inaceitável

Resposta ao Risco:

Ação Preventiva Responsável

Clausulas contratuais de 
penalidades razoáveis, 
acompanhamento do 
recebimento e das fases 
de recebimento 
provisório.

SEMAC/ COMAC

Ação de Contingência Responsável

Imediata intimação da 
empresa contratada.

Encaminhamento do 
processo a Unidade 
competente para o 
estudo da aplicabilidade 
das penalidades e 
decisão

 COMAC/SAO/DG
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Identificação do Risco: 

Descrição do Risco 6 –

Conseqüência – (Dano)

Entregue dos produtos fora do padrão de qualidade exigido (em desconformidade); e ou com prazo de validade vencido.

Desperdício de recursos públicos. Não atendimento a demanda. Ausência do material inviabilizando os trabalhos.

Análise do Risco:

 Probabilidade -

Grau de impacto -

Nível do Risco -

Média (evento esperado, de freqüência reduzida e com histórico de ocorrência).

Médio

Inaceitável

Resposta ao Risco:

Ação Preventiva Responsável

Solicita a verificação 
pelo SEMAC dos 
produtos, incluindo do 
prazo de validade será 
destinada a inspeção 
técnica (certificação 
da qualidade), como 
forma de aferir a 
compatibilidade do 
produto ofertado, e a 
constatação de que o 
mesmo atende às 
especificações exigidas 
pelo Tribunal. Se for o 
caso, solicitação de 
troca.

Manter estoque 
regulador pelo tempo 
necessário à realização 
de nova licitação.

Solicitação de garantia 
no edital e contrato

SEMAC/CPL

Ação de Contingência Responsável

Verificação física e 
reprovação dos 
produtos entregues em 
desacordo com as 
propostas aprovadas. 
Realizara o exame e 
agilizar o processo de 
troca se for o caso.

Penalizar a empresa.

SEMAC/COMAC/DG

Identificação do Risco: 

Descrição do Risco 7 –

Consequência – (Dano)

Fornecedor da ATA deixar de manter as condições de habilitação e contratação.

Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.

Análise do Risco:

Probabilidade -

Grau de impacto -

Nível do Risco -

Médio

Alto

Inaceitável

Resposta ao Risco:

Ação Preventiva Responsável
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Clausulas contratuais de 
penalidades rigorosas.

Manter estoque 
regulador pelo tempo 
necessário à realização 
de nova licitação .

SEMAC/ COMAC

Ação de Contingência Responsável

Imediata intimação da 
empresa contratada 
solicitando 
regularização

Aplicação de 
penalidades.

Estudo da viabilidade 
de adesão a Atas 
existentes.

COMAC/SAO/DG

Face ao exposto, encaminhamos para aprovação e prosseguimento da pretensa contratação.

MARISTELA RIBAS FELTRIN – matr. 0637

Integrante Área Demandante 

SIMONE DAS MATTOSINHOS – matr. 0554

Integrante Área Técnica

Documento assinado eletronicamente por MARISTELA RIBAS FELTRIN, Chefe de Seção, em 16/10/2018, às 11:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código 
verificador 0464586 e o código CRC 7FD6D049.
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