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TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO 
ALOCAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

PELO RISCO 

CONTRATUAL 

 

Inconsistências e 

demais problemas 

quando da atualização 

de versões. 

Impossibilidade de execução do 

sistema até a solução definitiva de 

todos os entraves. 

Planejar o procedimento de atualização 

considerando os prazos para cumprimento de 

todas as obrigações tributárias/fiscais. 

CONTRATANTE 

INFRAESTRUTURA 

 

Quedas, piques e/ou 

descarga de energia 

elétrica. 

Os registros em edição poderão 

ficar corrompidos ou não serem 

gravados no sistema, como 

também, arquivos que estejam 

abertos podem ser danificados. 

Manter-se informado, junto à Cemig, quanto à 

descontinuidade do fornecimento de energia, 

interrompendo o acesso ao sistema neste 

período. Em caso de tempestades com descargas 

elétricas, desligar, na tomada de energia, todas 

as estações de trabalho. Evitar deixar os 

aplicativos em edição quando não tiverem sendo 

utilizados. 

CONTRATANTE 

 

EXECUÇÃO 

Gerenciamento e 

administração 

inadequados 

Aumento dos custos ou 

descumprimento dos prazos 

contratuais 

Exigências de garantias contratuais. 

Previsão contratual de aplicação de penalidades. 
CONTRATADA 

EXECUÇÃO 
Ocorrência de eventos 

que causem atraso na 

Aumento dos custos ou 

descumprimento dos prazos 

Previsão contratual de aplicação de penalidades 

e de rescisão unilateral do contrato. 
CONTRATADA 
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conclusão dos 

serviços ou o aumento 

do seu custo por culpa 

da CONTRATADA 

contratuais 

 

EXECUÇÃO 
Erros ou defeitos na 

execução dos serviços 

Aumento dos custos ou 

descumprimento dos prazos 

contratuais 

Previsão contratual de aplicação de penalidades 

e de rescisão unilateral do contrato. 
CONTRATADA 

CRÉDITO 

Inadimplência ou 

atraso no pagamento 

pelo CONTRATANTE 

Problema de liquidez da 

CONTRATADA. 

Eventual paralisação dos serviços. 

Eventual aumento dos custos em 

virtude de pagamentos e de 

atualizações financeiras. 

Atestar as Notas Fiscais / Faturas e lança-las no 

sistema, no prazo. 

Adequada gestão orçamentária e financeira pelo 

CONTRATANTE. 

Prorrogação do contrato. 

 

CONTRATANTE 

CUSTOS 

ADMINISTRATIVOS 

PARA NOVA 

CONTRATAÇÃO 

Previsão contratual de 

aplicação de 

penalidades e de 

rescisão unilateral do 

contrato. 

Interrupção na prestação dos 

serviços. 
Controlar os fatores atribuíveis ao contratado CONTRATANTE 

LEGAL Rescisão ou anulação  Interrupção na prestação dos Controlar os fatores atribuíveis ao contratado CONTRATANTE 
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do contrato por fatores 

atribuíveis ao 

contratado, incluindo 

encerramento / 

falência da empresa 

serviços. 

LEGAL 

Interposição de ações 

judiciais contra a 

CONTRATADA por 

força da execução do 

contrato 

Condenação da CONTRATADA 

aumentando os custos da 

execução. 

Controlar os fatores atribuíveis ao contratado CONTRATANTE 

LEGAL 

Paralisação ou 

interferência na 

execução dos serviços 

em virtude de 

fiscalização por órgãos 

de controle 

Eventual paralisação ou atraso no 

cumprimento dos prazos e custos 

associados. 

Observar/Verificar exigências Legais CONTRATADA 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

NOME 

DENIO ALDO LEAL 

ASSINATURA 

 

MATRÍCULA 

000568-2 

 


