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ANEXO I 

 

GLOSSÁRIO 

 

 

I – aquisições: todas as compras de materiais de consumo e permanente, contratações de 

serviços, excetuadas as de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação e de 

Obras e Serviços de Engenharia; 

II - apetite ao risco: nível de risco que está dentro de padrões considerados 

institucionalmente razoáveis; 

III - atividade: ação executada com a finalidade de dar suporte aos objetivos da entidade; 

IV - consequência: o grau ou importância dos efeitos da ocorrência de um risco, estabelecido 

a partir de uma escala pré-definida de consequências possíveis; 

V - controles: procedimentos, rotinas, tarefas, normas e termos contratuais postos em prática 

com o objetivo de garantir os melhores resultados da gestão dos gastos com aquisições; 

VI - curto prazo: até 1 (um) ano; 

VII - eventos: ocorrência gerada com base em fontes internas ou externas que pode causar 

impacto negativo, positivo ou ambos, sendo que os eventos que causam impacto negativo 

representam riscos negativos e aqueles que causam impacto positivo representam riscos 

positivos; 

VIII - gestão de riscos: o conjunto de ações direcionadas ao desenvolvimento, disseminação 

e implementação de metodologias de gerenciamento de riscos institucionais, objetivando 

apoiar a melhoria contínua de processos de trabalho, projetos e a alocação e utilização eficaz 

dos recursos disponíveis, contribuindo para o cumprimento dos objetivos do PJMT; 

IX - gerenciamento de riscos: processo contínuo que consiste no desenvolvimento de um 

conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar 

eventos capazes de afetar, positiva ou negativamente, os objetivos e processos de trabalho 

nas aquisições do PJMT, nos níveis estratégico, tático e operacional; 

X - incerteza: é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas 

a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade. 

XI - longo prazo: superior a 2 (dois) anos; 

XII - macroprocesso: conjunto de atividades pelos quais a entidade cumpre a sua missão, 

gerando valor; 

XIII - mapa de riscos: registro formal através do qual o gestor insere os riscos identificados, 

assim como as ações mínimas referentes ao gerenciamento; 

XIV – matriz de risco: ferramenta que classifica, qualitativamente, os pesos de impacto e 

probabilidade, dividida em tantas partes quanto necessárias a representar os níveis de riscos 

que vierem a ser definidos pelo gestor;  

XV - médio prazo: superior a 1 (um) e inferior ou igual a 2 (dois) anos; 

XVI - nível de risco: o nível de criticidade do risco, assim compreendido o quanto um risco 

pode afetar os objetivos, processos de trabalho e projetos do PJMT, a partir de escala 

predefinida de criticidades possíveis; 

XVII - parâmetros de medição de riscos: as informações quantitativas ou qualitativas, 

obtidas direta ou indiretamente, que permitam avaliar as dimensões dos riscos identificados 

a partir da probabilidade de sua ocorrência e das consequências possíveis; 

XVIII - planejamento: conjunto de medidas administrativas que envolvem a prévia análise 

de todos os aspectos relevantes para a aquisição, partindo do mapeamento de consumo até a 

 



execução contratual, incluindo os controles procedimentais, com o objetivo de garantir a 

eficiência na aquisição;  

XIX - probabilidade: é a chance de o risco acontecer, estabelecida a partir de uma escala 

predefinida de probabilidades possíveis; 

XX - processo de trabalho: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

representam os métodos de execução de um trabalho necessário para alcançar um objetivo; 

XXI - risco: a possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo 

ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo), os objetivos, processos de trabalho ou 

projetos do PJMT; 

XXII - risco de gestão: definido como a estimativa das perdas diretas ou indiretas resultantes 

de falha, deficiência ou inadequação de processos relacionados aos objetivos orçamentários, 

financeiros, patrimonial, desenvolvimento institucional, incluindo a capacidade de 

crescimento e aprendizagem; 

XXIII - risco estratégico: definido como a estimativa das perdas diretas ou indiretas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos relacionados aos objetivos de 

alto nível, assim entendidos, os que dão suporte e estejam alinhados à missão institucional; 

XXIV - risco inerente: é o nível de risco ao qual se estaria exposto caso não houvesse 

nenhum controle implantado; 

XXV - risco operacional: estimativa das perdas diretas ou indiretas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 

externos; 

XXVI - risco residual: o nível de risco existente considerando os controles; 

XXVII - subprocesso de trabalho: processos em um nível com maior de detalhamento, que 

demonstram os fluxos de trabalho e as atividades sequenciais e interdependentes, necessários 

e suficientes para a execução de cada processo de trabalho da entidade; e 

XXVIII - vulnerabilidade: quaisquer deficiências em processos de trabalho, projetos, 

legislação, sistemas informatizados, gestão de pessoal, recursos logísticos, recursos 

orçamentários e de segurança da informação, que possam comprometer o atingimento dos 

objetivos estratégicos, a imagem e a missão do PJMT. 

 

 



 

 

 

MAPA DE RISCOS 

(EXEMPLOS: SERVIÇOS ) 

 

FASE DE PLANEJAMENTO 

Risco 01 – Indisponibilidade orçamentária 

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

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

Dano 

Descontinuidade na prestação dos serviços essenciais, haja vista a ausência de profissionais para 

execução destes serviços. 

Ação Preventiva Responsável 

Deflagrar as contratações da unidade 

conforme Planejamento Estratégico 

institucional 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Propor o remanejamento de valores previstos 

no orçamento anual, juntamente com a revisão 

da necessidade imediata dos serviços  

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Risco 02 – Impugnação do edital 

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

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

Dano 

Atraso no procedimento licitatório. 

Ação Preventiva Responsável 

Utilizar modelos padronizados de documentos Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Atualizar modelos de documentos conforme 

novas legislações 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

FASE DE EXECUÇÃO 

Risco 03 –Especificação insuficiente para os serviços 

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

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

Dano 

Serviços prestados de forma inadequada e aquém das necessidades institucionais. 

Ação Preventiva Responsável 

Analisar a cláusula das obrigações da 

contratada e a forma de prestação dos 

serviços; 

Notificar a empresa contratada para cumprir 

com qualidade a execução dos serviços. 

Equipe de Planejamento da Contratação 



 

 

 

Ação de Contingência Responsável 

Estudar o grau de insuficiência e avaliar a 

necessidade de abertura de processo 

sancionatório e a abertura de novo processo 

licitatório. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

RESPONSÁVEIS 

 

Nome Matrícula 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

MAPA DE RISCOS 

(EXEMPLOS: BENS ) 

 

 

FASE DE PLANEJAMENTO 

Risco 01 – Imprecisão/inadequação do objeto  

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

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

Dano 

Aquisição de bens inadequados à necessidade. 

Ação Preventiva Responsável 

Precisão na especificação do objeto, com o 

detalhamento técnico necessário e suficiente. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Revisar exisgências do Termo de Referência e 

deflagrar nova aquisição 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Risco 02 – Licitação deserta/fracassada 

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

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

Dano 

Não aquisição do bem 

Ação Preventiva Responsável 

Análise pormenorizada dos itens do Termo de 

Referência e planilha de preços, verificando se 

as exigências e os preços são compatíveis com 

a realidade de mercado.  

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Revisar exisgências do Termo de Referência e 

deflagrar nova aquisição 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

FASE DE EXECUÇÃO 

Risco 03 –Contratada deixa de atender as obrigações contratuais de entrega dos bens 

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

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

Dano 

Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 

Análise documental da empresa e fiscalização 

do contrato, atentando para as obrigações 

estabelecidas no documento. 

Equipe de Planejamento da Contratação 



 

 

 

Ação de Contingência Responsável 

Estudar o grau de insuficiência e avaliar a 

vantajosidade na rescisão contratual e abertura  

de novo processo licitatório. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

 

RESPONSÁVEIS 

Nome Matrícula 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

MATRIZ DE RISCO – EXEMPLO 

 

Impacto→ 

 

Muito baixo 

 

(Peso 1) 

Baixo 

 

(Peso 2) 

Médio 

 

(Peso 3) 

Alto  

 

(Peso 4) 

Muito Alto 

 

(Peso 5) 
Probabilidade 

↓ 

Extrema 

(Peso 5) 

 

Risco Moderado 

 

 

Risco Elevado 

 

Risco Extremo 

 

Risco Extremo 

 

Risco Extremo 

Alta 

(Peso 4) 

 

Risco Moderado 

 

 

Risco Elevado 

 

Risco Elevado 

 

Risco Extremo 

 

Risco Extremo 

Média 

(Peso 3) 

 

Risco Baixo 

 

 

Risco Moderado 

 

Risco Elevado 

 

Risco Elevado 

 

Risco Extremo 

Baixa 

(Peso 2) 

 

Risco Baixo 

 

Risco Moderado 

 

 

Risco Moderado 

 

Risco Elevado 

 

Risco Elevado 

Muito Baixa 

(Peso 1) 

 

Risco Baixo 

 

Risco Baixo 

 

Risco Baixo 

 

Risco Moderado 

 

Risco Moderado 

 

 


