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MAPA DE RISCOS

Mapa de Riscos

Em consonância com o Manual de Planejamento das Aquisições, esta Equipe de Planejamento realiza o 
gerenciamento de riscos da contratação, materializado no presente “Mapa de Riscos”. 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 o objetivo dela.
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 DE ANÁLISE.

☒ Planejamento da Contratação

☐ Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 1 (OPERACIONAL)

Descrição: Não aprovação da solução de demanda, na modalidade de fornecimento de 
vacinas contra vírus da gripe influenza

Probabilidade: (X) 
Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) 
Baixo (X) Médio (  ) Alto

Dano
Aumento do risco de infecção pelo vírus influenza, e suas possíveis 

complicações à saúde, bem como o incremento da taxa de absenteísmo, no 
TRE/DF
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1. Atraso no processo de contratação, resultando no adiamento do período ideal 
previsto para a vacinação.

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Estabelecer procedimentos para que as 
áreas administrativas acompanhem a 
elaboração dos itens da contratação, 

evitando envios e devoluções do 
processo (idas e vindas).

Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1.

Retornar o mais rápido possível na 
etapa de Análise de Viabilidade da 

contratação, para revisão dos aspectos 
técnicos da solução.

Equipe de Planejamento

RISCO 2 (OPERACIONAL)

Descrição: Especificação incorreta ou incompleta do objeto

Probabilidade: (X) Baixa (   ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Dano Prejuízos diretos e indiretos na campanha de vacinação.

1. Não realização da campanha de vacinação

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Revisar e confirmar as especificações 
técnicas, de acordo com a Resolução 

pertinente da ANVISA.
Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável
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1. Retornar à análise da contratação e 
verificar a solução adequada

Equipe de Planejamento

RISCO 3 (COMPLIANCE)

Descrição: Prestação dos serviços em desconformidade com as especificações técnicas 
exigidas no termo de referência.

Probabilidade: (X) 
Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) 
Baixo (  ) Médio ( X ) Alto

Dano
Não contratação ou contratação inadequada de empresa que forneça e aplique 
as doses de vacina, em decorrência de imperícia, imprudência ou negligência 

 resultando em atrasos ou impossibilidade de execução da campanha.

1. Capacidade técnica insuficiente dos profissionais, para aplicarem as doses de 
vacina

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Exigência de comprovação de 

corpo de profissionais 
qualificados.

Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1.

Exigir da contratada a substituição 
de mão-de-obra, em caso de não 

adequação ou ausência de 
profissionais que atendam às 

demandas contratuais sem 
prejuízos dos serviços.

Gestor(es) do contrato

2. Armazenamento inadequado das doses de vacina.

Id Ação Preventiva Responsável
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2. Realização de visita técnica às 
dependências da empresa 

contratada, caso haja necessidade 
de verificação das conformidades 

de equipamentos e instalações.

Enfermeiro da CAMS

Id Ação de Contingência Responsável

2.

Exigir da contratada a adequação 
ou substituição de equipamentos, 
para conservação adequada das 

vacinas.

Gestor(es) do contrato

Laura Alvares da Silva Campos, Mat. 0046

Integrante Demandante

Álvaro César de Alencar,

 Mat. 1862

Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente por LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS, Chefe de Seção, em 
13/02/2019, às 15:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALVARO CESAR DE ALENCAR, Analista Judiciário, em 
13/02/2019, às 15:57, 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 0514086 e o código 
CRC 5AAA600E.
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