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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 

 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

 

 

PREVISÃO LEGAL

Instrução Norma�va n° 5, de 26 de maio de 2017, emi�da pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
 

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem nas seguintes a�vidades:

I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço, conforme modelo do Anexo II

 

Instrução Norma�va nº 40, de 22 de maio de 2020, emi�da pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
 
 

Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital(...)

 

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): SEATA - SERVIÇOS DE ATIVIDADES AUXILIARES

Responsável pela Demanda: Thiago Vinícius de Oliveira Braga Matrícula/SIAPE: 1722049
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E-mail: thiago.braga@mctic.gov.br Telefone:(61) 2027-6546

 

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Trata-se da solicitação de contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de aquisição de carimbos, incluindo a confecção e o
fornecimento.

 

Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico

Objetivo Estratégico: A demanda aqui tratada consta no Plano Anual de Contratações - PAC.

Objetivo Setorial: Atendimento das necessidades dos serviços de carimbos, objetiva ao atendimento das demandas do MCTI.

Justificativa:

A contratação se justifica porque os serviços elencados não constituem atribuições constantes do quadro de servidores do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações. 

 

Quantidade de serviço a ser contratada

GRUPO ITEM CATSERV DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Único

 01  Carimbo com Borracha de silicone com base de madeira
medindo de 10,00 cm a 20 cm. 90
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 02 Carimbo redondo de borracha de silicone, com cabo em madeira,
medindo até 4 cm de diâmetro

10

03 Carimbo automá�co 4911, com borracha de silicone com base de plás�co
medindo, aproximadamente, 35 mm x 14mm. 100

04 Carimbo automá�co 4912, com borracha de silicone com base de plás�co
medindo, aproximadamente, 47 mm x 18 mm 100

05
Carimbo Datador Automá�co, com borracha de silicone com base de plás�co medindo,

aproximadamente, 40 mm x 40 mm. Modelo Similar a Ref. 343D com as
mesmas caracterís�cas técnicas.

10

06
Subs�tuição de Refil para Carimbo Datador Automá�co, com borracha de silicone com

base de plás�co medindo,aproximadamente, 40 mm x 40 mm.
Modelo Similar a Ref. 343D com as mesmas caracterís�cas técnicas.

10

07
Subs�tuição de borracha para Carimbo Datador Automá�co, com borracha de silicone com

base de plás�co medindo,aproximadamente, 40 mm x 40 mm.
Modelo Similar a Ref. 343D com as mesmas caracterís�cas técnicas.

10

08 Subs�tuição de Refil para Carimbo automá�co 4911, com borracha
de silicone com base de plás�co medindo, aproximadamente, 35 mm x 14mm. 25

09 Subs�tuição de Borracha para Carimbo automá�co 4911, com borracha
de silicone com base de plás�co medindo, aproximadamente, 35 mm x 14mm. 25

10  Subs�tuição de Refil para Carimbo automá�co 4912, com borracha
de silicone com base de plás�co medindo, aproximadamente, 47 mm x 18 mm. 25

11  Subs�tuição de Borracha para Carimbo automá�co 4912, com borracha
de silicone com base de plás�co medindo, aproximadamente, 47 mm x 18 mm. 25

O quantitativo foi calculado de acordo com os pedidos de 2017 a abril de 2020.

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

A prestação do Serviço deverá ser iniciada em 26 de abril de 2021

 

Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
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Membro da equipe de planejamento: Matrícula SIAPE:

Thiago Vinicius de Oliveira Braga 1722049

Membro suplente da equipe de planejamento: Matrícula SIAPE:

Flávio Gonçalves de Araújo 2004067

Responsável pela fiscalização técnica: Matrícula SIAPE:

  

Responsável pela fiscalização administrativa: Matrícula SIAPE:

Francisco Nilson de Siqueira 1759528

Responsável pela fiscalização setorial: Matrícula SIAPE:

  

 

ENCAMINHAMENTO DA ÁREA REQUISITANTE

Em conformidade com o art. 21, II da IN MP 05/2017, encaminha-se à Coordenação de Licitações, Compras e Contratos para providências.
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ASSINATURA

1. Este documento deverá ser assinado por todos os servidores indicados para a equipe de planejamento e para a fiscalização.
2. Este documento deverá ser assinado pela autoridade competente da unidade requisitante
3. Quando o pedido advier da CGRL, deverá ser enviado para ciência do Coordenador-Geral de Recursos Logísticos- CGRL.

Referência: Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, Anexos da IN nº 5/2017 - Anexo II

Documento assinado eletronicamente por Flávio Gonçalves Araújo, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 14/08/2020, às 10:01 (horário oficial
de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Vinícius de Oliveira Braga, Fiscal de Contrato subs�tuto, em 14/08/2020, às 10:03 (horário
oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 5786388 e o
código CRC D3514DC9.

Referência: Processo nº 01245.003739/2020-15 SEI nº 5786388

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ANEXO-IN-N-05.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
INTRODUÇÃO

O Mapa de Gerenciamento de Riscos descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o obje�vo da
contratação, bem como define de que formas estas devem ser tratadas.

 
Em conformidade com o Art. 25 da Instrução Norma�va n° 05, de 26 de maio de 2017, emi�da pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (IN SEGES
no 05/2017), o Gerenciamento de Riscos, materializado no Mapa de Riscos, deve ser juntado aos autos considerando as fases do procedimento da contratação
previstas no Art. nº 19.

 

Sumário

1. TERMINOLOGIA UTILIZADA.

2. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS.

4. NÍVEL DE RISCO.

5. RISCOS DOS PROCESSOS.

6. MONITORAMENTO DE RISCOS.

7. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO.

ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS.

1. TERMINOLOGIA UTILIZADA

Ape�te a risco: nível de risco que uma organização está disposta a aceitar.

Evento de Risco: ocorrência gerada com base em fontes internas ou externas que pode causar impacto nega�vo (risco) ou posi�vo
(oportunidade).

Gestão de Riscos: processo con�nuo que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações des�nadas a iden�ficar, analisar, avaliar,
priorizar, tratar e monitorar riscos.

Impacto: efeito resultante da ocorrência do evento de risco.

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425381
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425382
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425383
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425384
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425385
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425386
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425387
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=5761194&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=316&infra_hash=a7e8607eb7c607886e89bf8361dc552b80a9d48023db7e4734a797f507a54d47#_Toc30425388
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Nível de risco: magnitude do risco que é expressa pelo produto das variáveis impacto e probabilidade.

Probabilidade: possibilidade de ocorrência do evento.

Risco: evento capaz de afetar posi�vamente (oportunidade) ou nega�vamente (ameaça) os obje�vos, processos de trabalho e inicia�vas
nos níveis estratégico, tá�co ou operacional.

Risco inerente: nível de risco ao qual se estaria exposto caso não houvesse nenhum controle implantado.

Risco residual: nível de risco remanescente considerando a eficácia dos controles implantados.

Tolerância a risco: grau de quan�dade e nível de risco a que está disposto a se expor dentro de padrões considerados ins�tucionalmente
razoáveis.

2. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS

2.1. Melhorar con�nuamente a forma como administramos os recursos públicos. Os princípios da eficiência, legalidade e publicidade, a serem
observados pela administração pública, e a complexidade das a�vidades realizadas no processo de aquisição de materiais e serviços que exige
cada vez mais a necessidade de uma análise gerencial capaz de agregar valor à gestão e contribuir para o alcance dos obje�vos.

2.2. A abordagem sistemá�ca de gerenciamento de riscos visa, no âmbito da gestão pública, visa maximizar os recursos na promoção de um
serviço público de qualidade, economizar esforços, reduzir perdas e custos, além de fornecer uma base sólida e segura para a tomada de decisões
e planejamento.

2.3. O gerenciamento de riscos permite à Administração Pública iden�ficar as vulnerabilidades a que está sujeita, analisando previamente as
providências a serem tomadas caso o fato venha a ocorrer, e iden�ficar maneiras a mi�gá-las, possibilitando conhecer e manipular os fatores
relacionados aos riscos e, assim, permi�r aos administradores públicos tratar com eficácia as incertezas, os riscos e as oportunidades.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Os riscos analisados foram organizados em três categorias assim dispostas:

Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação e seleção do fornecedor;

Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Gestão Contratual; e

Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Fiscalização Contratual.

3.2. Para cada risco iden�ficado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações
preven�vas e con�ngências, bem como a iden�ficação de responsáveis por cada ação.

3.3. Após a iden�ficação e classificação, deve-se executar uma análise qualita�va e quan�ta�va. A análise qualita�va dos riscos é realizada por
meio da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

ESCALA QUALITATIVA DE CLASSIFICAÇÃO
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DESCRITOR DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA
BAIXA Evento extraordinário, com poucas possibilidades de ocorrência. até 5

MÉDIA Evento esperado, de frequência reduzida, 
e com histórico de ocorrência. 5 a 10

ALTA Evento usual, com grandes possibilidades de ocorrência. >10

3.4. Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo
planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

3.5. A análise quan�ta�va dos riscos consiste na classificação, conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no
nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos, durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a
Matriz Probabilidade X Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quan�ta�vos de classificação do nível de risco.

MATRIZ PROBABILIDADE x IMPACTO

Probabilidade (P)

15 75 150 225
10 50 100 150

5
25 50 75
5 10 15

Impacto (I)

3.6. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em um região da Matriz probabilidade x impacto. Caso o risco
enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preven�vas. Caso se
enquadre na região amarela, entende-se como risco médio. Caso enquadre-se na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. nos casos
de níveis médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preven�vas previstas.

4. NÍVEL DE RISCO

4.1. O nível de um risco é determinado pela combinação das suas consequências para a contratação (Impacto) e a chance de ocorrência
(Probabilidade). Para a aferição da Escala de Probabilidade x Impacto, u�liza-se a análise quan�ta�va e qualita�va, uma vez que foi considerada a
frequência das ocorrências dos eventos e dos riscos constatados de acordo com as experiências dos fiscais, gestores e demais atores dos setores
envolvidos.

 

5. RISCOS DOS PROCESSOS

5.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos possíveis riscos para uma contratação:
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id. Risco Relação P
(1)

I
(2)

Nível de
Risco
(PxI)

Consequências

R1 Baixa qualidade da especificação técnica
Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

5 15 75

•Não alcançar o obje�vo da contratação.
•Prejuízo para a Administração Pública, em termos de
economicidade, melhor aproveitamento dos recursos

humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

R2 Atraso na publicação do edital
Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

10 15 150 •Na con�nuidade da prestação dos serviços.
•Contratação emergencial

R3 Ques�onamento pelas áreas de compra e
área jurídica do MCTIC

Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

10 10 100 •Apontamento de melhorias, correção de erros, adequação
à legislação vigente

R4 Ques�onamento pelos fornecedores
Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

5 10 50 • Atraso no processo de contratação.

R5 Licitação impugnada
Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

5 15 75
•Não concre�zação da licitação.

•Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da
contratação

R6 Licitação deserta
Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

5 15 75
•Não realização da licitação.

•Não prestação da solução requisitada descrita no objeto da
contratação

R7 Contratação com preço acima da média do
mercado

Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

5 15 75 •Dano ao cofre público.

R8 Contratação de fornecedor com baixa
qualificação técnica

Processo de
contratação/seleção
do fornecedor

5 15 75 •Baixa capacidade de fornecer a solução.
•Fornecer a solução com baixa qualidade

R9 Ausência de indicação de fiscais para o
Contrato Gestão contratual 0 15 Baixíssimo Ausência/fiscalização precária do Contrato

R10 Atraso ou não apresentação da garan�a
contratual Gestão contratual 0 15 Baixíssimo Dano ao erário no caso de inadimplemento do Contrato e

ações trabalhistas

R11
Dificuldade da contratada em manter a
qualidade pactuada e cumprir com
as obrigações trabalhistas.

Fiscalização
contratual 15 15 225

Inexecução parcial;
Inexecução total; e

Descon�nuidade dos serviços.

R12 Falta de Gestor/Fiscal qualificado
para acompanhar a execução contratual.

Fiscalização
contratual 5 15 75

Falhas na execução contratual;
Danos ao erário; e 

Responsabilização da Autoridade Competente
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R13 Descon�nuidade do contrato, por
cancelamento ou inexecução contratual.

Fiscalização
contratual

5 10 50 Atraso na prestação dos serviços; e
Possível prejuízo ao erário;

5.2. Riscos, Ações e Responsáveis

Id. Risco

Nível
de

Risco
(PxI)

Ações para: prevenir, mi�gar ou eliminar o risco Resultado
da ação Responsáveis

R1 Baixa qualidade da especificação
técnica 75

• Capacitar a equipe que elabora a especificação;
• Consultar o mercado;

• Analisar processos semelhantes no Governo.
Mi�gar

Equipe de
Planejamento

da Contratação

R2 Atraso na publicação do edital 150 Cumprir cronograma do processo de contratação Prevenir

Equipe de
Planejamento

da Contratação
e CGRL

R3 Questionamento pelas áreas de compra
e área jurídica do MCTIC 100 •Executar toda a fase de Planejamento da Contratação Explorar

Equipe de
Planejamento

da Contratação

R4 Questionamento pelos fornecedores 50 •Revisão e aprovação do Planejamento da Contratação pelas áreas:
requisitante, administra�va e técnica. Prevenir

Equipe de
Planejamento

da Contratação

R5 Licitação impugnada 75 • Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o
edital. Prevenir

Equipe de
Planejamento

da Contratação
e DICIP

R6 Licitação deserta 75 •Iden�ficar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e
cotação de preços. Mi�gar

Equipe de
Planejamento

da Contratação
e DICIP

R7 Contratação com preço acima da média
do mercado 75

• Realizar processo de es�ma�va de preços em fase anterior a publicação
do edital a fim de es�pular um valor máximo para a contratação.

• Realizar pesquisa de preço nos moldes da IN da Secretária de Logís�ca e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão nº 03/2017

Mi�gar

Equipe de
Planejamento

da Contratação
e Área

Demandante

R8
Contratação de fornecedor com baixa

75 Processo de contratação/seleção do fornecedor Prevenir Equipe de
Planejamento
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qualificação técnica da Contratação
e Área

Demandante

R9 Ausência de indicação de fiscais para o
Contrato 75 Indicação da equipe de fiscalização na fase de elaboração do Termo de

Referência/estabelecer prazo para indicação Eliminar Autoridade
Competente

R10 Atraso ou não apresentação da garantia
contratual 75 Oficializar o CONTRATADO e aplicar as sanções previstas no contrato. Mi�gar os

efeitos

Fiscal
Administra�vo,
Fiscal técnico e

Gestor do
contrato e

DILIC. 

R11

Dificuldade da contratada em manter a
qualidade pactuada, entregar os
equipamentos e cumprir com as
obrigações trabalhistas.

225

U�lizar o Instrumento de Medição de Resultado-IMR com a adequação do
pagamento diretamente ligada a qualidade miníma exigida, além de prever

no TR, instrumentos de sanções para os casos de descumprimento de
cláusulas contratuais.

Mi�gar os
efeitos

Fiscal
Administra�vo,
Fiscal técnico e

Gestor do
contrato

R12 Falta de Gestor/Fiscal qualificado
para acompanhar a execução contratual. 75 Capacitação constante dos gestores e fiscais para o adequado

acompanhamento da execução contratual. Eliminar Autoridade
Competente

R13 Descontinuidade do contrato, por
cancelamento ou inexecução contratual. 50

Acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais, com
aplicação das devidas sanções nos casos de descumprimento das cláusulas

contratuais.

Mi�gar os
efeitos

Fiscal
Administra�vo,
Fiscal técnico e

Gestor do
contrato

 

Id. Risco
Nível de

Risco
(PxI)

Ações para con�ngenciamento Responsável/eis

R1 Baixa qualidade da especificação técnica 75

•Revogar o processo de contratação;
•Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da

Contratação;
•Reiniciar o processo de contratação.

Equipe de
Planejamento da

Contratação e Área
Demandante

R2 Atraso na publicação do edital 150 •Revisar e estabelecer prazos do processo de contratação. Equipe de
Planejamento da

Contratação e CGRL
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R3 Ques�onamento pelas áreas de compra e área
jurídica do MCTIC 100 •Revisar o Planejamento da Contratação.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

R4 Ques�onamento pelos fornecedores 50
•Revisar os itens ques�onados do Planejamento da Contratação
quanto aos detalhes relevantes frisados pelo fornecedor junto

às áreas requisitante, administra�va e Técnica.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

R5 Licitação impugnada 75
•Reiniciar o processo de contratação visando à con�nuidade da

prestação do serviço público
•Realizar contratação emergencial

Equipe de
Planejamento da

Contratação e DICIP

R6 Licitação deserta 75 • Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório.
• Licitação dispensável

Equipe de
Planejamento da

Contratação e DICIP

R7 Contratação com preço acima da média do
mercado 75

 •Reiniciar o processo de contratação visando à con�nuidade da
prestação do serviço público 

 • Realizar pesquisa de preço nos moldes da IN da Secretária de
Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão nº 03/2017

Equipe de
Planejamento da

Contratação e Área
Demandante

R8 Contratação de fornecedor com baixa qualificação
técnica 75

•Cancelar o processo de contratação;
•Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da

Contratação;
•Reiniciar o processo de contratação.

Equipe de
Planejamento da

Contratação e Área
Demandante

R9 Ausência de indicação de fiscais para o Contrato Baixíssimo Indicação da equipe de fiscalização na fase de elaboração do
Termo de Referência/estabelecer prazo para indicação

Autoridade
Competente.

R10 Atraso ou não apresentação da garan�a contratual Baixíssimo Oficializar o CONTRATADO e aplicar as sanções previstas no
contrato.

Fiscal Administra�vo,
Fiscal técnico e Gestor

do contrato e DILIC.

R11
Dificuldade da contratada em manter a qualidade
pactuada, entregar os equipamentos e , cumprir

com as obrigações trabalhistas.
225 Realizar as adequações do IMR ao pagamento e aplicar as

sanções contratuais.

Fiscal Administra�vo,
Fiscal técnico e Gestor

do contrato e DILIC.

R12 Falta de Gestor/Fiscal qualificado
para acompanhar a execução contratual 75

Promover a qualificação dos gestores e fiscais por meio de
cursos de capacitação específica visando a melhor atuação de

fiscalização.

Autoridade
Competente.

R13 Descon�nuidade do contrato, por cancelamento
ou inexecução contratual 50 Aplicar as sanções previstas em contrato e Contratar

diretamente do remanescente na ordem de classificação
 Gestor do contrato e

DILIC.

 

6. MONITORAMENTO DE RISCOS
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6.1. O Monitoramento e Controle de Riscos é realizado por meio de a�vidades con�nuas de monitoramento, avaliações independentes ou uma
combinação de ambos os métodos. Dentre as principais a�vidades, destacam-se:

Monitorar se o perfil de risco está mudando;

Tomar as ações preven�vas e corre�vas necessárias;

Garan�r que o gerenciamento de riscos está sendo efe�vo;

Atualizar registros de riscos e documentos relacionados;

Documentar lições aprendidas com plano de ação.

7. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. O Mapa de Risco visa es�mular as ações de prevenção dos fatores capazes de acarretar prejuízos ao erário. Visa es�mular a conscien�zação,
fazendo com que o gestor público possa administrar melhor os recursos públicos de acordo com o Princípio da Eficiência Administra�va. O
referido documento encontra-se apresentado no Anexo-1.

7.2. O mapa deve ser refeito sempre que houver qualquer alteração no ambiente ou processo de produção, uma vez que podem acarretar novos
riscos para o local e para a equipe. Portanto, ele não possui uma validade, deve ser sempre renovado de acordo com as possíveis mudanças.

 

ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS
 

INTRODUÇÃO

O Mapa de Gerenciamento de Riscos descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o obje�vo da contratação, bem
como define de que formas estas devem ser tratadas.

Em conformidade com o Art. 38 da Instrução Norma�va n° 01, de 04 de abril de 2019, emi�da pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da
Economia (IN SGD no 01/2019), o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado aos autos do processo administra�vo pelo menos ao final
da fase de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor; e pelo menos uma vez ao ano, durante a fase de Gestão do Contrato; e após
eventos relevantes.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01
Probabilidade: Baixa qualidade da especificação técnica. (  ) Baixa          ( x ) Média         (  ) Alta
Impacto: ( x ) Baixa          (  ) Média         (  ) Alta

Id Dano
1. Morosidade, Retrabalho, Má utilização da força de Trabalho
Id Ação Preven�va Responsável
1. Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; Analisar processos Equipe de Planejamento da
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semelhantes no Governo. Contratação.
Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Revogar o processo de contratação; Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento
da Contratação; Reiniciar o processo de contratação.

Equipe de Planejamento da
Contratação e Área Demandante.

 

RISCO 02
Probabilidade: (  ) Baixa          ( x ) Média         (  ) Alta
Impacto: ( x ) Baixa          (  ) Média         (  ) Alta

Id Dano
1. Morosidade, Retrabalho, Má utilização da força de Trabalho
Id Ação Preven�va Responsável

1. Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital. Equipe de Planejamento da
Contratação e COLCC

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Reiniciar o processo de contratação visando à continuidade da prestação do serviço
público; Realizar contratação emergencial.

Equipe de Planejamento da
Contratação e COLCC

 

RISCO 03
Probabilidade: ( x ) Baixa          (  ) Média         (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixa          (  ) Média         ( x ) Alta

Id Dano
1. Morosidade, Retrabalho, Má utilização da força de Trabalho e Prejuízo ao Erário.
Id Ação Preven�va Responsável

1. Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços. Equipe de Planejamento da
Contratação e COLCC

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Equipe dedicada para realização de novo processo licitatório; Licitação dispensável. Equipe de Planejamento da
Contratação e COLCC

 

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

 

RISCO 01
Probabilidade: ( x ) Baixa          (  ) Média         (  ) Alta
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Impacto: (  ) Baixa          ( x ) Média         (  ) Alta
Id Dano
1. Interrupção da comunicação, risco a missão institucional do Órgão.
Id Ação Preven�va Responsável

1.
Utilizar o Instrumento de Medição de Resultado-IMR com a adequação do pagamento
diretamente ligada a qualidade miníma exigida, além de prever no TR, instrumentos de
sanções para os casos de descumprimento de cláusulas contratuais.

Comissão de Fiscalização Contratual.

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Realizar as adequações do IMR ao pagamento e aplicar as sanções contratuais e rescisão
contratual.

Comissão de Fiscalização Contratual
e COLCC

 

RISCO 02
Probabilidade: (  ) Baixa          (x) Média         (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixa          (  ) Média         ( x ) Alta

Id Dano
1. Danos ao erário; e Responsabilização da Autoridade Competente.
Id Ação Preven�va Responsável

1. Capacitação constante dos gestores e fiscais para o adequado acompanhamento da execução
contratual. Autoridade Competente

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Promover a qualificação dos gestores e fiscais por meio de cursos de capacitação específica
visando a melhor atuação de fiscalização. Autoridade Competente

 

RESPONSÁVEIS
 

Thiago Vinícius de Oliveira Braga
Assistente em Ciência e Tecnologia

 
Flávio Gonçalves de Araújo

Assistente em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente por Thiago Vinícius de Oliveira Braga, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 14/10/2020, às 15:07
(horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flávio Gonçalves Araújo, Assistente em Ciência e Tecnologia, em 14/10/2020, às 15:05 (horário oficial
de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 5951452 e o
código CRC 76A28DAD.

Obs: acrescentar os riscos per�nentes ao objeto, considerando as peculiaridades do objeto detalhadas no Estudo Preliminar.

Documento elaborado nos termos da Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017 (Anexos da IN nº 5/2017 - Anexo IV).

Referência: Processo nº 01245.003739/2020-15 SEI nº 5951452

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/ANEXO-IN-N-05.pdf

