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MAPA DE RISCOS 
Comissão de Planejamento de Contratação de Empresa de Locação de Veículos e 

Terceirização de MDO de Motoristas 
 
 

Escala Qualitativa de Probabilidade 

Descritor Descrição Peso 

 

 

Baixa 

Evento casual, inesperado para os padrões conhecidos da gestão 

e operação do processo. Muito embora raro, há histórico de 

ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do 

processo 

 

 

1 

 

 

Média 

 
Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de 

ocorrência parcialmente conhecido. 

 

 

2 

 

 

Alta 

 

Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu 

histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e 

operadores do processo. 

 

 

3 

 

Escala Qualitativa de Impacto 

Descritor Descrição Peso 

Baixo Não afeta ou torna duvidoso o atingimento dos objetivos 1 

Médio Torna incerto 2 

Alto Torna improvável ou incapaz 3 

 

 
Risco 01 Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da 

contratada 

Probabilidade: (   ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta 
  

Id Dano 
 Responsabilidade solidária em processos trabalhistas. 

 Ação preventiva Responsável 
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 Criação de conta-depósito vinculada – bloqueada para 

moviemntação (art.18 IN 05) 
Elaborador do ato convocatório (Anexo 
VII-B da IN 05) 

 Ação de contingência Responsável 
 Suspensão de pagamentos até comprovação da 

regularização das irregularidades 
Fiscal Administrativo do Contrato. 

 

 
Risco 02 Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente 

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

Impacto: (    ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta 
  

Id Dano 
 Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados 

pretendidos. 
 Ação preventiva Responsável 
 Verificação e eventual adequação das especificações 

por ocasião da elaboração do Termo de Referência. 
Elaborador do Termo de Referência. 

 Ação de contingência Responsável 
 Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a 

Elaboração de termos adtivos ou até mesmo rescisão 
contratual, fazendo as correção para um novo processo 
licitatório. 

Fiscal técnico do contrato. 

 

 
Risco 03 Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor 

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

Impacto: ( ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Término do contrato em vigor, sem nova empresa para substituir, impossibilitando a atuação dos 

fiscais na rua. 
 Ação preventiva Responsável 
 Acompanhar e cumprir prazos previstos. Comissão de Planejamento, área 

demandante, GERADM, ASSJUR, 
Pregoeiro e Auditoria. 

 Ação de contingência Responsável 
 Prorrogação do contrato com a atual prestadora de 

serviços até a assinatura com a nova contratada. 
Gestor do Contrato. 

 

 
Risco 04 Contrato inadequado aos ditames da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis 

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média ( ) Alta 
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Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
 Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias. 
 Ação preventiva Responsável 
 Revisar o edital à luz da Lei 8.666/93. Assessoria Jurídica / Auditoria Interna 

 Ação de contingência Responsável 
 Encaminhar dúvidas para parecer da Assessoria Jurídica 

aditivo ou repactuação contratual. 
Assessoria Jurídica / Auditoria Interna / 
Gestor do Contrato. 

 

 
Risco 05 Rescisão unilateral do contrato 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Em caso de rescisão unilateral de contrato o serviço seria interrompido. 

 Ação preventiva Responsável 
 Fiscalização do serviço objetivando o acompanhamento 

da execução contratual. Constar em Termo de 
Referência e Contrato item sobre rescisão. 

Elaborador do Termo de 
Referência / Fiscal do Contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Convocação do licitante remanescente na ordem de 

classificação; contratação emergencial temporária de 
nova empresa, preparação de nova licitação. 

Fiscal do Contrato . 

 

 
Risco 06 Não comparecimento do motorista ao CAU/RJ 
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
 Impossibilidade de realização de ações externas de fiscalização nos dias de ausência. 

 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no 

Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata 
em casos de ausência dos motoristas titulares. 

Elaborador do Termo de 
Referência / Elaborador da minuta do 
Contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Aplicar penalidade na emissão de faturas por cada dia 

sem motorista. 
Fiscal técnico do contrato. 

 

Risco 07 Não apresentação de veículos ou apresentação em condições inadequadas de uso. 

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

Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 

Id Dano 
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 Impossibilidade de realização de ações externas de fiscalização nos dias em que o veículo não for 

apresentado ou estiver em condições inadequadas de uso. 
 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no 

Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata 
de veículos ausentes ou em condições inadequadas de 
uso, nas mesmas especificações do edital. 

Elaborador do Termo de 
Referência / Elaborador da minuta do 
Contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Aplicar penalidade na emissão de faturas por cada dia 

sem veículos ou com veículos em condições 
inadequadas. 

Fiscal técnico do contrato. 

 
 
 

 
Risco 08 Ocorrência de acidentes de trânsito 

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

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Comprometimento da integridade física dos usuários dos veículos e do próprio veículo 
 Ação preventiva Responsável 
 Cobrar documentação relativa a cursos de direção 

defensiva e noções de mecânica dos motoristas, e 
seguro para motorista e terceiros. 

Fiscal Técnico. 

 Ação de contingência Responsável 
 Cobrar da contratada o acionamento do seguro, e 

reposição com novo veículo danificado, nas mesmas 
especificações do edital. 

Gestor do contrato. 

 

 
Risco 09 Roubo do veículo 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Comprometimento da manutenção das atividades previstas em contrato, e perda de bens 

pessoais e corporativos que estejam no veículo. 
 Ação preventiva Responsável 
 Cobrar documentação relativa a seguro contra roubos, e 

mantê-la atualizada. 
Fiscal Técnico. 

 Ação de contingência Responsável 
 Cobrar da contratada o acionamento do seguro e 

resposição imediata do veículo roubado, nas mesmas 
especificações do edital. 

Gestor do contrato. 

 

Risco 10 Contratada se recusar a interromper o serviço relativo ao Lote 2, mediante solicitação 
da contratante. 
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Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média ( ) Alta 

Impacto: (    ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Pagamento por serviços desnecessários ou que não estejam sendo integralmente prestados. 
 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula no Termo de Referência e na minuta de 

Contrato prevendo a possibilidade da contratante 
devolver à contratada o Lote 2, e a obrigatoriedade da 
contratada aceitar a devolução, desde que comunicada 
com certa antecedência. 

Elaborador do Termo de Referência / 
Elaborador do Edital e Minuta do 
Contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Aplicação de penalidade. Fiscal técnico do contrato. 

 
Risco 11 Não atendimento ao valor mínimo de diária estabelecida no Esturo Preliminar 

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

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Motorista hospedado em condições de hospedagens inadequadas 
 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital 

quanto ao valor mínimo para diárias 
Elaborador do Termo de Referência / 
Elaborador do Edital e Minuta do 
Contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Desclassificar empresa que apresente valor de diária 

abaixo do mínimo estabelecido (manifestamente 
inexquível) 

Pregoeiro 

 
Risco 12 Não realização de manutenção periódica do veículo 

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

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
 Veículos em condições inadequadas de uso, mais propícios a acidentes. 
 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital 

quanto à apresentação de ficha de controle das 
manutenções periódicas, e checklist mensal por parte 
dos motoristas. 

Elaborador do Termo de Referência / 
Elaborador do Edital e Minuta do 
Contrato / Fiscal técnico do contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Aplicação de penalidade na emissão de fatura e cobrança 

da regularização da situação. 
Fiscal técnico do contrato. 

 
Risco 13 Motoristas com jornadas duplas, sem tempo de descanso 

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

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Id Dano 
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 Motoristas conduzindo veículos sem condições mínimas de concentração, estando mais propícios 

a se envolverem em acidentes. 
 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital 

quanto à apresentação de declaração de 
responsabilidade e compromisso quanto ao tempo 
mínimo de 8 horas de descanso entre uma jornada e 
outra de trabalho. 

Elaborador do Termo de Referência / 
Elaborador do Edital e Minuta do 
Contrato / Fiscal técnico do contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Cobrar da contratada a regularização da situação. Fiscal técnico do contrato. 

 
Risco 14 Perda da qualidade na prestação do serviço do motorista 

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta 

Id Dano 
 Ação preventiva Responsável 
 Inserir cláusula no Termo de Referência e no Edital que a 

CONTRATADA deverá zelar pela manutenção da 
qualidade do serviço de seu motorista, realizando e 
paresentando avaliações períodicas do seu desempenho 
na prestação do serviço perante a CONTRATANTE. 

Elaborador do Termo de Referência / 
Elaborador do Edital e Minuta do 
Contrato / Fiscal técnico do contrato. 

 Ação de contingência Responsável 
 Cobrar da contratada a realizaçao e apresentação da 

avaliação. 
Fiscal técnico do contrato. 

 
 
 
 

NÍVEL DE RISCO: 

ALTO 

MÉDIO 

BAIXO 

PROBABILIDADE 

 
1 
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MÉDIA 

 
3 
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Rio de Janeiro, 22 de maio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaine Machado Rossi 
Arquiteta e Urbanista 
Agente de Fiscalização 

CAU n.A97774-8 - Matrícula 134 
 
 
 

 

Raquel Pillon de Almeida 
Arquiteta e Urbanista 

Analista Técnica 
CAU n. A1065980 - Matrícula 133 

 
 
 
 

Rodrigo Abbade Pinto de Oliveira 
Arquiteto e Urbanista Gerente de 

Fiscalização Interino CAU n. A736082 - 
Matrícula 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avenida República do Chile, 230 - 23º andar 

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.031-170 
Tel: (21) 3916-3925 

http://www.caurj.gov.br/

		2021-08-02T11:11:12-0300
	RODRIGO ABBADE PINTO DE OLIVEIRA:12321908700


		2021-08-02T17:32:13-0300
	RAQUEL PILLON ALMEIDA:33997654875




