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 1  RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1 Atraso na  liberação da
dotação  orçamentária
por parte do TJCE.

10% Atraso  na  contratação  dos  servi-
ços,  ocasionando  descontinuidade
parcial na prestação dos serviços já
disponíveis e que pleiteamos nessa
contratação.

Esse  atraso  pode  acarretar  lenti-
dão, funcionamento inadequado ou
até  mesmo  a  indisponibilidade
temporária dos Sistemas de Auto-
mação da Justiça.

Alto Acompanhar  o  pro-
cesso  de  solicitação
da dotação.

Solicitar agilidade na li-
beração da dotação orça-
mentária.

Diretor  da  Divisão  de  Gestão
Administrativa  de  TI  da
Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação

2 Não  disponibilização
da  dotação  orçamentá-
ria por parte do TJCE.

30% Não contratação dos serviços, oca-
sionando descontinuidade total  na
prestação dos serviços já disponí-
veis e que seriam recontratados.

A não  contratação  poderá  trazer
sérios problemas nos Sistemas de
Automação  da  Justiça,  inclusive
indisponibilidade dos mesmos. 

Alto Acompanhar  o  pro-
cesso  de  solicitação
da dotação.

Sensibilizar a alta gestão
do  TJCE acerca  da  ne-
cessidade  da  contrata-
ção.

Diretor  da  Divisão  de  Gestão
Administrativa de TI, Diretor do
Departamento  de  Sistemas.
Secretário  de  Tecnologia  da
Informação.

3 Não  concordância  por
parte  da  CONTRATA-
DA com algumas cláu-
sulas contratuais.

10% Atraso  na  contratação  dos  servi-
ços,  ocasionando  descontinuidade
parcial na prestação dos serviços já
disponíveis e que pleiteamos nessa
contratação.

Esse  atraso  pode  acarretar  lenti-

Alto Manter  comunicação
com  os  representan-
tes  da  CONTRATA-
DA  para  alinhar  as
condições  contratu-
ais.

Responder aos possíveis
pedidos  de  esclareci-
mentos  por  parte  da
CONTRATADA através
do  alinhamento  com  a
Consultoria  Jurídica  e/
ou  o  setor  responsável

Diretor  do  Departamento  de
Sistemas  e  Secretário  de
Tecnologia da Informação.
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dão, funcionamento inadequado ou
até  mesmo  a  indisponibilidade
temporária dos Sistemas de Auto-
mação da Justiça.

pelos  contratos  do
TJCE.

 2  RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PRODUTO/SERVIÇO)

ID Risco Probabilidade Dano Impacto Ação Preventiva Ação de Contingência Responsável

1 Há possibilidade de alta ro-
tatividade na área de desen-
volvimento de software com
perda de muito conhecimen-
to.

25% Documentos  in-
completos.
Software  com
baixa  perfor-
mance.

Atrasos  nas  en-
tregas  das  Or-
dens de Serviço.

Retrabalho na valida-
ção  das  entregas.
Softwares  ineficien-
tes.

Mitigar: Definir controles de
qualidades baseados em in-
dicadores  de  cumprimento
de prazos, artefatos elabora-
dos seguindo os padrões do
TJCE.
Prever  sanções  rigorosas
com aplicação de penalida-
des  e  sanções  administrati-
vas cabíveis por não atendi-
mento dos indicadores.

Aplicar penalidades e sanções
administrativas cabíveis.

Gestor do Contrato au-
xiliado  pelos  fiscais
técnicos,  requisitante e
administrativo.

2 Há possibilidade de confli-
tos de interesse entre a Con-
tratada e o TJCE.

30% Não  cumpri-
mento  dos  pra-
zos.
Produtos  entre-
gues com quali-
dade abaixo das
métricas acorda-
das.
Produtos  não
atendendo  aos
requisitos  funci-
onais.

 Softwares  que  não
atendem a necessida-
de  do  TJCE.
Retrabalho na valida-
ção das entregas.

Mitigar: Definir controles de
qualidades baseados em in-
dicadores  de  cumprimento
de prazos, artefatos elabora-
dos seguindo os padrões do
TJCE.
Prever  sanções  rigorosas
com aplicação de penalida-
des  e  sanções  administrati-
vas cabíveis por não atendi-
mento dos indicadores.

Aplicar penalidades e sanções
administrativas cabíveis.

Gestor do Contrato au-
xiliado  pelos  fiscais
técnicos,  requisitante e
administrativo.
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5 Fornecedor  possuir
contratos  além  da  sua
capacidade de atendimento.

30% Fornecedor
poderá não dar a
devida
importância  ao
contrato firmado
com o TJCE.

Serviços
negligenciados  e
falhas  em  atingir  os
níveis  de  qualidade
dos  serviços
esperados  por  parte
do fornecedor.

Prever  nos  termos  do
contratuais  a  aplicabilidade
de  sanções  conforme
legislação em vigor.

Acompanhar  criteriosamente
a execução contratual, aplicar
sanções e rescindir contrato.

Integrante  Técnico
durante  a  fase  de
planejamento e  Fiscais
e gestor durante a fase
da  execução  do
contrato.

9 Falhas  do  TJCE  em
administrar o Contrato

10% Há possibilidade
de  pagamentos
de  serviços
equivocados. 

Perda  de  controle  da
gestão do contrato.

Prever  nos  termos  do
contratuais  cláusulas  que
permitam  a  Administração
realizar  uma  gestão
contratual  baseada  em
indicadores  e  Níveis
Mínimos  de  Serviço  que
possam ser medidos.

Aplicar  Sanções a contratada
por  cobrança  indevida  e
apurar responsabilidade. 

Integrante  Técnico
durante  a  fase  de
planejamento e  Fiscais
e gestor durante a fase
da  execução  do
contrato.

10 A gestão de vários contratos
sobrecarregando os fiscais e
o  Gestor.

50% Há possibilidade
de  falha  em
controlar  os
serviços.

Resultando  ao
pagamento  de
serviços equivocados,
desviando  o  contrato
dos  resultados
inicialmente
planejado.

Prever  nos  termos  do
contratuais  cláusulas  que
permitam  a  administração
realizar  uma  gestão
contratual  baseada  em
indicadores  e  Níveis
Mínimos  de  Serviço  que
possam ser medidos.

Alocar mais servidores para a
fiscalização do contrato.

Integrante  Técnico
durante  a  fase  de
planejamento e  Fiscais
e gestor durante a fase
da  execução  do
contrato.

11 O TJCE ter de se relacionar
com  a  CONTRATADA  e
em  situações  de  estresse
gerar desgastes.

40% Conflito entre as
partes.

Resulta  em  disputas
contratuais.

Incluir  no  Termo  de
Referencia  formas
preestabelecidas  para  a
resolução de conflitos antes
que  ganhem  corpo  e  se
tornem disputas contratuais.

Acionar  as  pessoas
responsáveis  para a resolução
de conflitos.

Integrante  Técnico
durante  a  fase  de
planejamento e  Fiscais
e gestor durante a fase
da  execução  do
contrato.

12 Desvio  da  gerência  da 20% Há possibilidade Resulta  em  adendos Utilizar  mecanismos  de Notificar  Fornecedor  e Integrante  Técnico
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Estratégia  no  plano  de
evolução do contrato.

do  fornecedor
definir
unilateralmente
a  substituição
tecnológica.

no  contrato  que  o
desviam  do  objetivo
inicial,  em  favor  do
fornecedor.

controle da estratégia da TI. Aplicar sanção se necessário. durante  a  fase  de
planejamento e  Fiscais
e gestor durante a fase
da  execução  do
contrato.

13 Instabilidade  administrativa
da empresa contratada.

20% Diminuição  na
qualidade  dos
serviços
contratados.

Impacto no Custo da
Contratação.
Impacto na qualidade
dos  serviços
prestados.

Solicitar  atestados  que
permitam  provar  que  a
empresa  é  sólida  no
mercado.

Acompanhar  criteriosamente
a  execução  contratual  e
aplicar Sanções.

Fiscais  e  gestores  do
Gestores do Contrato.

 3  APROVAÇÕES
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Integrante Requisitante
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Integrante Requisitante
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Integrante Técnico
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Integrante Técnico 
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Integrante Técnico
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Integrante Administrativo
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