
Ri E RJ 
ANÁLISE DE RISCOS 

ATENÇAO: A cópia impressa a partir da Mtraneté cópia não controlada. 

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Risco 1: Alta administração não aprovar o projeto Probabilidade de Ocorrência: Baixa 

Probabilidade Dano Impacto 

Baixa Contratação não será efetuada 	' 

Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso, 
ficaremos sem suporte, com possível 
indisponibilidade da Internet e do sistema de 
prevenção de intrusão (IPS). 

Ação Preventiva Responsável 
Reunião com Diretor do DEINF para exposição mais detalhada dos 
artefatos do planejamento da contratação. Diretor do DIRED 

Ação de Contingência Responsável 
Reuniões da equipe de planejamento para os ajustes necessários nos 
artefatos do planejamento da contratação. Equipe de Planejamento da Contratação 

Risco 2: Licitação deserta ou fracassada Probabilidade de Ocorrência: Baixa 

Probabilidade Dano Impacto 

1-Baixa 
Demora na renovação de suporte 
dos softwares e equipamentos 
atuais. 

Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso. 
ficaremos sem suporte, com possível 
indisponibilidade da Internet e do sistema de 
prevenção de intrusão (IPS). 

Ação Preventiva Responsável 
Efetuar cotação de preços de mercado mais atualizada possível antes 
da licitação Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 
Verificar possibilidade de contratação direta ou licitação emergencial. 
conforme lei 8666/93 DGLOG-DELFA 

RISCOS DA SOLUÇÃO bE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Risco 1: Contratada atrasar a renovação do suporte com o Fabricante Probabilidade de Ocorrência: Baixa 

Probabilidade Dano Impacto 

1- Baixa Demora na utilização do suporte de 
softwares e equipamentos. 

Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso. 
ficaremos sem suporte, com possível 
indisponibilidade da Internet e do sistema de 
prevenção de intrusão (IPS). 

Ação Preventiva Responsável 

Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento 
dos prazos estabelecidos para entrega dos itens adquiridos Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Verificar possibilidade de rescisão contratual e convocação do próximo 
colocado na ordem de classificação, na forma do inciso XI do art. 24 da 
lei 8666/93, 
Acionamento do Fabricante da solução para concessão temporária de 
licenciamentos. 

DGLOG-DECAN 
DGLOG-DELFA 

Risco 2: Incapacidade de execução total ou parcial dos serviços de garantia 
pela Contratada Probabilidade de Ocorrência: Média 

Probabilidade Dano Impacto 

1- Média 
Funcionamento inadequado ou 
interrupção do funcionamento do 
equipamento 

Alto. Em caso de falha dos equipamentos em uso. 
ficaremos sem suporte, com possível 
indisponibilidade da Internet e do sistema de 
prevenção de intrusão (IPS). 

Ação Preventiva Responsável 

Definir sanções e penalidades correspondentes ao não cumprimento 
dos prazos estabelecidos para execução de serviços de garantia Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Acionamento do Fabricante da solução para concessão temporária de 
licenciamentos. DGTEC-DIRED 
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EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Integrant Técnico Integrante Demanda 	• Integrante Administrativo 
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