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ANEXO ÚNICO 
 
 

   

Identificação dos Riscos 
Análise Qualitati-

va 
Resposta aos Riscos (Tratamento) 
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P I P x I Estratégia Resposta Sugerida Responsável 

1 Ameaça Estratégica 

Devido ao atraso do pagamento 
do contrato, a equipe da con-
tratada poderá ter seus salários 
atrasados levando a desmotiva-
ção ou a ausência de participa-
ção no contrato 

Organizacional Aquisições Pessoal 8 9 72 Mitigar 

A contratada deverá manter fluxo 
de caixa para cobrir a despesa de 
pessoal e não prejudicar a execu-
ção do contrato 

Contratada 

2 Ameaça Externa 
Devido a variação cambial, 
pode haver aumento dos custos 
dos serviços 

Organizacional Aquisições SW 8 8 64 Mitigar 
A contratada deverá considerar a 
variação cambial em sua proposta 
de preço 

Contratada 

3 Ameaça Externa 
Devido ao calendário orçamen-
tário da PCRJ, pode haver atra-
so no pagamento do contrato 

Organizacional Aquisições Geral 7 9 63 Mitigar 
A contratada deverá manter fluxo 
de caixa para cobrir o período 
descoberto 

Contratada 
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4 Ameaça Externa 

Devido a um baixo nível de 
maturidade (ou conscientiza-
ção) em Segurança da Informa-
ção dos integrantes das equipes 
disponilizadas pela contratada 
para prestação dos serviços, 
pode ocorrer o vazamento de 
informações sigilosas da (ou sob 
custódia da) contratante 

Organizacional Aquisições Pessoal 5 8 40 Mitigar 

1) Garantir que a atuação das 
equipes da contratada permaneça 
em conformidade com as diretri-
zes expressas na Política de Segu-
rança da Informação, em especial 
com o princípio dos privilégios 
mínimos. 
2) Garantir a celebração de Termo 
de confidencialidade entre a con-
tratante e a contratada. 

Contratada 

6 Ameaça Operacional 

Devido a divergência de enten-
dimento ou desconhecimento 
do escopo do produto ou servi-
ço, bem como das condições de 
contratação, poderá haver 
erros no dimensionamento dos 
recursos,   levando a precifica-
ção equivocada e redução da 
qualidade do produto ou servi-
ço. 

Organizacional Aquisições Entrega 3 8 24 Mitigar 

A contratante se disponibilizará 
para tirar dúvidas e prestar escla-
recimentos às empresas interes-
sadas sobre o escopo do produto 
ou serviço e das condições da 
contratação, visando o melhor 
dimensionamento dos recursos a 
serem empregados e, em decor-
rência, uma precificação vantajosa 
para todos os envolvidos na con-
tratação. 

Contratante 

6 Ameaça Externa 

Devido a alteração da política 
econômico-financeira, pode 
haver aumento nos tributos 
após a contratação 

Organizacional Aquisições Geral 4 5 20 
Aceitar Ati-

vamente 

A contratada deverá buscar alter-
nativas para cumprimento do 
contrato 

Contratada 
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7 Ameaça Estratégica 

Devido a fusão ou descredenci-
amento da contratada junto ao 
fabricante, pode haver o não 
fornecimento do produto ou 
serviço contratado 

Organizacional Aquisições Geral 3 5 15 
Aceitar Ati-

vamente 
A contratada buscar alternativas 
para cumprimento do contrato 

Contratada 

 


