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Processo de Trabalho Contratação (Execução) de Serviços de 
Engenharia pelo Contrato de Manutenção 
Predial.

Objetivo

Realizar manutenções na infraestrutura física 
(pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades 
da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 
245.000 no ano.

Gestor de Risco Rogério Pimentel Ramos

Partes Interessadas Jurisdicionado, magistrados e servidores da 
JFAL.

Partes Envolvidas

Secretaria Administrativa (SECAD), Seção de 
Administração Predial e Engenharia (SAPE), 
Núcleo Financeiro Patrimonial (NFP), Seção de 
Orçamento e Finanças (SOF) e empresa de 
engenharia contratada.

Normativos
FORÇAS OPORTUNIDADES

Titular da SAPE tem formação em engenharia civil.
Empresa contratada possui grande experiência na 
prestação de serviços de engenharia, inclusive para 
outros órgãos públicos.

A SAPE conta com a colaboração de estagiários em 
engenharia, arquitetura e administração.

Mudança de legislação referente à contratação de 
obras.

Servidores da SAPE com grande experiência na gestão 
de contratos e administração de demandas 
relacionadas à manutenção predial.
Equipe com conhecimentos sólidos no uso de planilhas 
e acesso às tabelas oficiais de preços de 
serviços/insumos na construção civil. 

FRAQUEZAS AMEAÇAS
Carência de modelos e estruturação do processo 
organizacional.

Incerteza no cumprimento dos prazos por parte da 
contratada.

Carência de treinamentos em gestão de processos, 
gestão de contratos.

Mudança de legislação referente à contratação de 
obras.

Ausência de um sistema para cadastramento e 
acompanhamento das demandas de manutenção 
predial.

Incerteza no cumprimento dos requisitos da qualidade 
do serviço realizado pela empresa contratada.

Eventual quarteirização dos serviços.

Elaborado por: Rogério Pimentel Ramos
Data: 14/11/2022
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Atividades Realizadas para Elaboração do Plano de Tratamento de Riscos
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Processo:

Gestor de Risco: 

14/11/2022 16/11/2022 24/11/2022 29/11/2022 05/12/2022 09/12/2022 Frequência

Rogério Pimentel Ramos Presente Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Leonardo José de Lima Barbosa Presente Presente Ausente Presente Ausente Ausente 50%

Gilberto Sales Ausente Ausente Presente Presente Ausente Ausente 33%

Participantes
OFICINAS

Rogério Pimentel Ramos

Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de Manutenção Predial.



Identificação - Análise - Avaliação e Controles

3/15

ID EVENTO DE RISCO P I NR

1 Não tratamento tempestivo de demandas recebidas. 3 3 9

CS-01

CS-02

CS-03

CS-06

CS-24

CS-25

CQ-02

CQ-03

CQ-04

CQ-05

CQ-06

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-04
Implementar controle: implantação de sistema de registro e acompanhamento de 
chamados. P 30/6/2023

CT-05 Implementar rotinas para monitoramento do andamento dos chamados. P 30/3/2023

CT-18

Realizar ações de sensibilização junto aos servidores para reforçar a importância 
de que os chamados sejam abertos em sistema próprio e sempre por meio de 
contato com a SAPE. Destacar que não será permitido o acesso direto aos 
prestadores de serviço de plantão.

P 30/6/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 3,6 MUITO 

BAIXO

Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

As demandas de manutenção predial são recebidas por diversos canais (telefone, WhatsApp, e-mail, reuniões).

EFICÁCIA CONTROLES

SATISF

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

Inexistência de um sistema de acompanhamento de chamados/demandas de manutenção predial.

Acompanhamento realizado pelo SEI/planilhas de apoio.

Esquecimento de demandas.

Equipe pequena para fazer frente ao volume de demandas.

 

Eventual prejuízo na prestação dos serviços da área meio e/ou da área fim.

RESPONSÁVEL

NTI e SAPE

SAPE

Desgaste emocional e/ou desgaste das relações pessoais entre os integrantes da SAPE.

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

Grande número de demandas

CONSEQUÊNCIAS

CAUSAS

Responsabilização por inação da SAPE/gestão do contrato.

 

SAPE

Desgaste/Dano à imagem da SAPE.

Prejuízos financeiros à JFAL.
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

2 Equívoco na especificação da demanda. 2 2 4

CS-07

CS-08

CS-09

CS-10

CQ-01

CQ-02

CQ-04

CQ-05

CQ-06

CQ-07

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-12
Manter controle: Aprofundar o levantamento das demandas por meio de contato 
com os servidores/terceirizados que possuem conhecimento de obras de 
engenharia.

C Desde sempre

CT-13
Manter o controle: Nas unidades onde não existem pessoas com conhecimento 
técnico em engenharia, é realizada visita in loco para levantamento da demanda. C Desde sempre

CT-14
Analisar a viabilidade de elaboração de roteiros para levantamento das condições 
do local onde está ocorrendo problemas tais como infiltração, queima de 
equipamentos etc.

P 28/2/2023

CT-15
Em caso de viabilidade do CT-14, serão elaborados roteiros para os casos mais 
frequentes. Estes roteiros serão atualizados, sempre que necessário e ficarão 
disponíveis em meio digital de fácil acesso.

C 30/4/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,6 2,4 MUITO 

BAIXO

Eventual inexistência de projetos hidráulico/elétrico.

Projetos desatualizados.

 

CONSEQUÊNCIAS

Falhas na planilha orçamentária.

Eventual prejuízo na prestação dos serviços da área meio e/ou da área fim.

Desgaste emocional e/ou desgaste das relações pessoais entre os integrantes da SAPE.

Desgaste/Dano à imagem da SAPE.

Atraso na resolução do problema.

SAPE

EFICÁCIA CONTROLES

MED

SAPE

Prejuízos financeiros à JFAL.

RESPONSÁVEL

SAPE

SAPE

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Demandante não repassa todas as informações necessárias à especificação da demanda.

Impossibilidade de verificação do problema in loco, em especial no caso das unidades no interior do estado.
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

3 Ultrapassar o limite orçamentário do contrato. 1 4 4

CS-11

CS-12

CS-13

CS-14

CQ-08

CQ-09

CQ-10

CQ-11

CQ-05

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-16
Manter o controle:  Registro dos valores empenhados no PA de contratação no 
Sistema SEI. C Desde sempre

CT-17
Manter o controle: Seguir as orientações do checklist do procedimento de 
contratação de serviços de engenharia, criando processos relacionados ao PA 
principal (Contratação do Serviço Contínuo de Manutenção Predial).

C Desde sempre

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,6 2,4 MUITO 

BAIXO

Acompanhamento é feito por meio de planilhas que são inseridas no processo no SEI.

 Atualmente servidores da SAPE não tem login de acesso ao sistema SIAFI, perfil de consulta, para acompanhamento da execução contratual.

Esquecimento de atualização da planilha de serviços realizados.

 

 

CONSEQUÊNCIAS

Eventual descumprimento de requisitos legais uma vez que algum serviço pode ser realizado sem haver empenho.

SAPE

SAPE

 

 

Perda de tempo ao se direcionar para a contratada um serviço além do previsto no limite orçamentário.

Eventual indisponibilidade orçamentária para aditivar o contrato.

Ultrapassar o limite máximo de 25% para aditivar o contrato.

Desgaste/Dano à imagem da SAPE.

RESPONSÁVEL

EFICÁCIA CONTROLES

MED

BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

CAUSAS

Falha no acompanhamento orçamentário/executado ao longo do período de vigência dos contratos.
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

4 Equívocos ou ausências de comunicação com os 
demandantes.

2 2 4

CS-01

CS-02

CS-06

CS-15

CS-16

CQ-05

CQ-07

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-04
Implementar controle: implantação de sistema de registro e acompanhamento de 
chamados. P 30/6/2023

CT-05 Implementar rotinas para monitoramento do andamento dos chamados. P 30/3/2023

CT-14
Analisar a viabilidade de elaboração de roteiros para levantamento das condições 
do local onde está ocorrendo problemas tais como infiltração, queima de 
equipamentos etc.

P 28/2/2023

CT-18
Realizar ações de sensibilização junto aos servidores para reforçar a importância 
de que os chamados sejam abertos em sistema próprio e sempre por meio de 
contato com a SAPE. Destacar que não será permitido o acesso direto aos 

P 30/6/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 1,6 MUITO 

BAIXO

 

CONSEQUÊNCIAS

 

 

 

Desgaste/Dano à imagem da SAPE.

Atraso na resolução do problema.

 

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Os demandantes fazem solicitações diretamente ao prestadores de serviço de plantão.

 

As demandas de manutenção predial são recebidas por diversos canais (telefone, WhatsApp, e-mail, reuniões).

Inexistência de um sistema de acompanhamento de chamados/demandas de manutenção predial.

Esquecimento de demandas.

Ausência de um protocolo de comunicação com os demandantes.

RESPONSÁVEL

NTI e SAPE

SAPE

SAPE

SAPE

EFICÁCIA CONTROLES

SATISF
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

5 Erro da instrução do processo no SEI. 3 3 9

CS-17

CS-18

CS-19

CS-20

CS-21

CS-22

CS-23

CQ-07

CQ-05

CQ-04

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-06 Implementar o controle: Instituir a dupla conferência dos processos no SEI. C 8/1/2023

CT-07
Implementar controle: Elaborar lista de verificação (check list) com a relação dos 
documentos que devem instruir o processo no SEI. Instituir a obrigatoriedade de 
uso.

C 28/2/2023

CT-02
Implementar controle: Realização de capacitação periódica em gestão de 
contratos. Periodicidade mínima anual. Público alvo: fiscais e gestores de 
contrato.

C 8/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,2 1,8 MUITO 

BAIXO
FORTE

Atraso na resolução do problema.

Desgaste/Dano à imagem da SAPE.

EFICÁCIA CONTROLES

CONSEQUÊNCIAS

Desgaste emocional e/ou desgaste das relações pessoais entre os integrantes da SAPE.

 

 

Inclusão de documentos errados no processo, eventualmente documentos de outro objeto.

 

RESPONSÁVEL

SAPE

SAPE

NGP/STD

Equívocos na planilha orçamentária, causado por desatenção no seu preenchimento.

Esquecimento de serviços que devem preceder determinadas obras.

Medições equivocadas fornecidas pelos demandantes.

Medições erradas.

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

CAUSAS

Desconhecimento da real situação do problema, visto que só se conhece a condição quando se inicia a obra.

Falha na transcrição das medidas realizadas.
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

6 Serviços de manutenção precários/baixa qualidade. 3 3 9

CS-26

CS-27

CS-28

CS-29

CS-25

CQ-07

CQ-12

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-08
Implementar controle: Em futuras contratações de empresas de manutenção, 
refinar a elaboração do projeto básico, por meio de compartilhamento de 
experiências e conhecimentos dos servidores envolvidos, dupla conferência etc.

C 28/2/2023

CT-02
Implementar controle: Realização de capacitação periódica em gestão de 
contratos. Periodicidade mínima anual. Público alvo: fiscais e gestores de 
contrato.

C 8/1/2023

CT-09
Implementar controle: Uso de agenda eletrônica compartilhada para programar as 
vistorias que devem ser realizadas, indicando o responsável, horário e o registro 
do que foi observado na obra.

C 8/1/2023

CT-01
Manter e aprimorar o controle: Uso de modelos de documentos para gestão do 
contrato. C Desde sempre

CT-10
Adotar a prática de realizar reunião com a contratada para ratificar as cláusulas do 
contrato e informar a estratégia de fiscalização que será adotada pela JFAL. C 8/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 3,6 MUITO 

BAIXO

MÉDIO

CAUSAS

Má fé da contratada.

Falhas na fiscalização da execução da obra.

Falta de competência da contratada para a realização da obra.

Quarteirização sem o devido monitoramento da qualidade do serviço fornecido.

Equipe pequena para fazer frente ao volume de demandas.

 

CONSEQUÊNCIAS

Atraso na resolução do problema.

Retrabalho

RESPONSÁVEL

SAPE

NGP/STD

SAPE

CLASSIFICAÇÃO

SATISF

SAPE

EFICÁCIA CONTROLES

 

SAPE
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

7 Erros na fiscalização/gestão do contrato. 4 4 16

CS-05

CS-25

CS-30

CS-31

CS-32

CQ-13

CQ-06

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-01
Manter e aprimorar o controle: Uso de modelos de documentos para gestão do 
contrato. C Desde sempre

CT-02
Implementar controle: Realização de capacitação periódica em gestão de 
contratos. Periodicidade mínima anual. Público alvo: fiscais e gestores de 
contrato.

C 8/1/2023

CT-03
Implementar controle: Encontros para troca de experiências e conhecimento. 
Periodicidade mínima bimestral. Público alvo: fiscais e gestores de contrato da 
JFAL e de outras Seções Judiciárias.

C 8/1/2023

CT-11

Estabelecimento de PGP - Procedimentos de Gestão Contratual Padrão para tratar 
as situações mais comuns que ocorrem durante a vigência de um contrato. O 
conjunto de PGPs será elaborado e seguido por todos os integrantes da SAPE. A 
participação de integrantes da SLC é necessária na fase de elaboração dos PGPs.

P 30/3/2023

CT-19
Comunicar formalmente à empresa contratada sobre a proibição de atendimento à 
demandas que sejam formuladas diretamente aos prestadores de serviço. P 30/6/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 6,4 BAIXO

 

CONSEQUÊNCIAS

 

 

RESPONSÁVEL

SAPE

NGP/STD

NGP/STD

SAPE

SAPE

SATISF

EFICÁCIA CONTROLES

Ausência de modelos para todos os atos que devem ser praticados pelos gestores/fiscais.

Não atuação do gestor do contrato, quando o serviço não é concluído dentro do prazo definido na OS.

 

CLASSIFICAÇÃO

ALTO

CAUSAS

Dificuldade de acompanhamento e fiscalização de serviços realizados nas unidades da JFAL fora da capital.

Equipe pequena para fazer frente ao volume de demandas.

Falta de capacitação específica para atuação na fiscalização e gestão de contrato.

 

Gestor do contrato/fiscais podem responder a processo administrativo.

Prejuízos financeiros à JFAL.
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

8 Demandas trabalhistas por parte dos prestadores de 
serviço que ficam de plantão na JFAL.

1 4 4

CS-33

CS-34

CS-35

CS-02

CQ-13

CQ-06

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-04
Implementar controle: implantação de sistema de registro e acompanhamento de 
chamados. P 30/6/2023

CT-18

Realizar ações de sensibilização junto aos servidores para reforçar a importância 
de que os chamados sejam abertos em sistema próprio e sempre por meio de 
contato com a SAPE. Destacar que não será permitido o acesso direto aos 
prestadores de serviço de plantão.

P 30/6/2023

CT-19
Comunicar formalmente à empresa contratada sobre a proibição de atendimento à 
demandas que sejam formuladas diretamente aos prestadores de serviço. P 30/6/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 1,6 MUITO 

BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

CAUSAS

Inexistência de um sistema de acompanhamento de chamados/demandas de manutenção predial.

Informalidade na formulação das demandas de manutenção.

Cultura vigente entre os servidores de que o acesso direto aos prestadores de serviço é mais rápido do que fazer a solicitação à SAPE.

Autonomia dos prestadores de serviço que realizam os serviços quando eles próprios detectam um problema.

 

 

 

 

Gestor do contrato/fiscais podem responder a processo administrativo.

Prejuízos financeiros à JFAL.

CONSEQUÊNCIAS

 

 

BAIXO

EFICÁCIA CONTROLES

RESPONSÁVEL

NTI e SAPE

SAPE

SAPE

SATISF
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Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de 
Manutenção Predial.

CLASSIFICAÇÃO

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, 
divisórias, forros etc.) em todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 

no ano.

ID EVENTO DE RISCO P I NR

9 Uso de insumos de forma equivocada. 2 2 4

CS-36

CS-02

CS-34

CS-35

CQ-06

CQ-05

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-04
Implementar controle: implantação de sistema de registro e acompanhamento de 
chamados. P 30/6/2023

Ct-18
Realizar ações de sensibilização junto aos servidores para reforçar a importância 
de que os chamados sejam abertos em sistema próprio e sempre por meio de 
contato com a SAPE. Destacar que não será permitido o acesso direto aos 

P 30/6/2023

CT-19
Comunicar formalmente à empresa contratada sobre a proibição de atendimento à 
demandas que sejam formuladas diretamente aos prestadores de serviço. P 30/6/2023

CT-20
Analisar a viabilidade de fazer um controle efetivo dos insumos utilizados, de 
modo que o acesso aos insumos seja permitido apenas por meio de comunicados 
da SAPE para o Almoxarifado.

P 28/2/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,6 2,4 MUITO 

BAIXO

SAPE

SAPE

EFICÁCIA CONTROLES

MED

 

RESPONSÁVEL

NTI e SAPE

SAPE

CLASSIFICAÇÃO

 

 

BAIXO

CAUSAS

Prestadores de serviço tem fácil acesso aos insumos disponíveis no Almoxarifado.

Inexistência de um sistema de acompanhamento de chamados/demandas de manutenção predial.

Cultura vigente entre os servidores de que o acesso direto aos prestadores de serviço é mais rápido do que fazer a solicitação à SAPE.

Autonomia dos prestadores de serviço que realizam os serviços quando eles próprios detectam um problema.

 

 

CONSEQUÊNCIAS

Prejuízos financeiros à JFAL.

Desgaste/Dano à imagem da SAPE.
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ID-CAUSA DESCRIÇÃO DA CAUSA
CS-01 As demandas de manutenção predial são recebidas por diversos canais (telefone, WhatsApp, e-mail, 

reuniões).
CS-02 Inexistência de um sistema de acompanhamento de chamados/demandas de manutenção predial.
CS-03 Acompanhamento realizado pelo SEI/planilhas de apoio.

CS-04 Demandas simples são comunicadas oralmente para os prestadores de serviço que ficam de plantão na 
JFAL.

CS-05 Dificuldade de acompanhamento e fiscalização de serviços realizados nas unidades da JFAL fora da 
capital.

CS-06 Esquecimento de demandas.
CS-07 Demandante não repassa todas as informações necessárias à especificação da demanda.

CS-08 Impossibilidade de verificação do problema in loco, em especial no caso das unidades no interior do 
estado.

CS-09 Eventual inexistência de projetos hidráulico/elétrico.
CS-10 Projetos desatualizados.
CS-11 Falha no acompanhamento orçamentário/executado ao longo do período de vigência dos contratos.
CS-12 Acompanhamento é feito por meio de planilhas que são inseridas no processo no SEI.

CS-13  Atualmente servidores da SAPE não tem login de acesso ao sistema SIAFI, perfil de consulta, para 
acompanhamento da execução contratual.

CS-14 Esquecimento de atualização da planilha de serviços realizados.
CS-15 Ausência de um protocolo de comunicação com os demandantes.
CS-16 Os demandantes fazem solicitações diretamente ao prestadores de serviço de plantão.
CS-17 Equívocos na planilha orçamentária, causado por desatenção no seu preenchimento.
CS-18 Medições erradas.
CS-19 Esquecimento de serviços que devem preceder determinadas obras.

CS-20 Desconhecimento da real situação do problema, visto que só se conhece a condição quando se inicia a 
obra.

CS-21 Falha na transcrição das medidas realizadas.
CS-22 Medições equivocadas fornecidas pelos demandantes.
CS-23 Inclusão de documentos errados no processo, eventualmente documentos de outro objeto.
CS-24 Grande número de demandas
CS-25 Equipe pequena para fazer frente ao volume de demandas.
CS-26 Má fé da contratada.
CS-27 Falta de competência da contratada para a realização da obra.
CS-28 Quarteirização sem o devido monitoramento da qualidade do serviço fornecido.
CS-29 Falhas na fiscalização da execução da obra.
CS-30 Falta de capacitação específica para atuação na fiscalização e gestão de contrato.
CS-31 Ausência de modelos para todos os atos que devem ser praticados pelos gestores/fiscais.
CS-32 Não atuação do gestor do contrato, quando o serviço não é concluído dentro do prazo definido na OS.
CS-33 Informalidade na formulação das demandas de manutenção.

CS-34 Cultura vigente entre os servidores de que o acesso direto aos prestadores de serviço é mais rápido do 
que fazer a solicitação à SAPE.

CS-35 Autonomia dos prestadores de serviço que realizam os serviços quando eles próprios detectam um 
problema.

CS-36 Prestadores de serviço tem fácil acesso aos insumos disponíveis no Almoxarifado.
CS-37
CS-38
CS-39
CS-40
CS-41
CS-42
CS-43
CS-44
CS-45
CS-46
CS-47
CS-48
CS-49



Relação das Possíveis Consequências dos Riscos

ID-
CONSEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA

CQ-01 Falhas na planilha orçamentária.
CQ-02 Eventual prejuízo na prestação dos serviços da área meio e/ou da área fim.
CQ-03 Responsabilização por inação da SAPE/gestão do contrato.
CQ-04 Desgaste emocional e/ou desgaste das relações pessoais entre os integrantes da SAPE.
CQ-05 Desgaste/Dano à imagem da SAPE.
CQ-06 Prejuízos financeiros à JFAL.
CQ-07 Atraso na resolução do problema.

CQ-08 Eventual descumprimento de requisitos legais uma vez que algum serviço pode ser realizado sem 
haver empenho.

CQ-09 Perda de tempo ao se direcionar para a contratada um serviço além do previsto no limite 
orçamentário.

CQ-10 Eventual indisponibilidade orçamentária para aditivar o contrato.
CQ-11 Ultrapassar o limite máximo de 25% para aditivar o contrato.
CQ-12 Retrabalho
CQ-13 Gestor do contrato/fiscais podem responder a processo administrativo.
CQ-14
CQ-15
CQ-16
CQ-17
CQ-18



Relação dos Controles Propostos para os Riscos
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ID-
CONTROLE DESCRIÇÃO DO CONTROLE

UNIDADE 
RESPONSÁVEL TIPO PRAZO

CT-01
Manter e aprimorar o controle: Uso de modelos de documentos para 
gestão do contrato. SAPE C Desde sempre

CT-02
Implementar controle: Realização de capacitação periódica em gestão de 
contratos. Periodicidade mínima anual. Público alvo: fiscais e gestores de 
contrato.

NGP/STD C 08/01/2023

CT-03
Implementar controle: Encontros para troca de experiências e 
conhecimento. Periodicidade mínima bimestral. Público alvo: fiscais e 
gestores de contrato da JFAL e de outras Seções Judiciárias.

NGP/STD C 08/01/2023

CT-04
Implementar controle: implantação de sistema de registro e 
acompanhamento de chamados. NTI e SAPE P 30/06/2023

CT-05 Implementar rotinas para monitoramento do andamento dos chamados. SAPE P 30/03/2023

CT-06
Implementar o controle: Instituir a dupla conferência dos processos no 
SEI. SAPE C 08/01/2023

CT-07
Implementar controle: Elaborar lista de verificação (check list) com a 
relação dos documentos que devem instruir o processo no SEI. Instituir a 
obrigatoriedade de uso.

SAPE C 28/02/2023

CT-08

Implementar controle: Em futuras contratações de empresas de 
manutenção, refinar a elaboração do projeto básico, por meio de 
compartilhamento de experiências e conhecimentos dos servidores 
envolvidos, dupla conferência etc.

SAPE C 28/02/2023

CT-09
Implementar controle: Uso de agenda eletrônica compartilhada para 
programar as vistorias que devem ser realizadas, indicando o responsável, 
horário e o registro do que foi observado na obra.

SAPE C 08/01/2023

CT-10
Adotar a prática de realizar reunião com a contratada para ratificar as 
cláusulas do contrato e informar a estratégia de fiscalização que será 
adotada pela JFAL.

SAPE C 08/01/2023

CT-11

Estabelecimento de PGP - Procedimentos de Gestão Contratual Padrão 
para tratar as situações mais comuns que ocorrem durante a vigência de 
um contrato. O conjunto de PGPs será elaborado e seguido por todos os 
integrantes da SAPE. A participação de integrantes da SLC é necessária na 
fase de elaboração dos PGPs.

SAPE P 30/03/2023

CT-12
Manter controle: Aprofundar o levantamento das demandas por meio de 
contato com os servidores/terceirizados que possuem conhecimento de 
obras de engenharia.

SAPE C Desde sempre

CT-13
Manter o controle: Nas unidades onde não existem pessoas com 
conhecimento técnico em engenharia, é realizada visita in loco para 
levantamento da demanda.

SAPE C Desde sempre

CT-14
Analisar a viabilidade de elaboração de roteiros para levantamento das 
condições do local onde está ocorrendo problemas tais como infiltração, 
queima de equipamentos etc.

SAPE P 28/02/2023

CT-15
Em caso de viabilidade do CT-14, serão elaborados roteiros para os casos 
mais frequentes. Estes roteiros serão atualizados, sempre que necessário 
e ficarão disponíveis em meio digital de fácil acesso.

SAPE C 30/04/2023

CT-16
Manter o controle:  Registro dos valores empenhados no PA de 
contratação no Sistema SEI. SAPE C Desde sempre

CT-17
Manter o controle: Seguir as orientações do checklist do procedimento de 
contratação de serviços de engenharia, criando processos relacionados ao 
PA principal (Contratação do Serviço Contínuo de Manutenção Predial).

SAPE C Desde sempre

CT-18

Realizar ações de sensibilização junto aos servidores para reforçar a 
importância de que os chamados sejam abertos em sistema próprio e 
sempre por meio de contato com a SAPE. Destacar que não será 
permitido o acesso direto aos prestadores de serviço de plantão.

SAPE P 30/06/2023

CT-19
Comunicar formalmente à empresa contratada sobre a proibição de 
atendimento à demandas que sejam formuladas diretamente aos 
prestadores de serviço.

SAPE P 30/06/2023

CT-20
Analisar a viabilidade de fazer um controle efetivo dos insumos utilizados, 
de modo que o acesso aos insumos seja permitido apenas por meio de 
comunicados da SAPE para o Almoxarifado.

SAPE P 28/02/2023



Quadro Resumo dos Riscos

 

Controles x Riscos

ID EVENTO DE RISCO P I NR CLASSIFICAÇÃO Controles
NR 
Resi
dual

Estimativa 
Risco 

Residual

CT-
01

CT-
02

CT-
03

CT-
04

CT-
05

CT-
06

CT-
07

CT-
08

CT-
09

CT-
10

CT-
11

CT-
12

CT-
13

CT-
14

CT-
15

CT-
16

CT-
17

CT-
18

CT-
19

CT-
20

1 Não tratamento tempestivo de demandas 
recebidas. 3 3 9 MÉDIO CT-04 CT-05 3,6 MUITO 

BAIXO
0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Equívoco na especificação da demanda. 2 2 4 BAIXO CT-12 CT-13 CT-
14 CT-15 2,4 MUITO 

BAIXO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 15 21 0 0 0 0 0

3 Ultrapassar o limite orçamentário do 
contrato. 1 4 4 BAIXO CT-16 CT-17 2,4 MUITO 

BAIXO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0

4 Equívocos ou ausências de comunicação 
com os demandantes. 2 2 4 BAIXO CT-04 CT-05 CT-

14 CT-18 1,6 MUITO 
BAIXO

0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 21 0 0

5 Erro da instrução do processo no SEI. 3 3 9 MÉDIO CT-06 CT-07 CT-
02 1,8 MUITO 

BAIXO
0 15 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Serviços de manutenção precários/baixa 
qualidade. 3 3 9 MÉDIO CT-08 CT-02 CT-

09 CT-01 CT-10 3,6 MUITO 
BAIXO

21 9 0 0 0 0 0 3 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Erros na fiscalização/gestão do contrato. 4 4 16 ALTO CT-01 CT-02 CT-
03 CT-11 CT-19 6,4 BAIXO 3 9 15 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 27 0

8
Demandas trabalhistas por parte dos 
prestadores de serviço que ficam de plantão 
na JFAL.

1 4 4 BAIXO CT-04 CT-18 CT-
19 1,6 MUITO 

BAIXO
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0

9 Uso de insumos de forma equivocada. 2 2 4 BAIXO CT-04 Ct-18 CT-
19 CT-20 2,4 MUITO 

BAIXO
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 21

LEGENDA: Novos Controles Controles existentes

Contratação (Execução) de Serviços de Engenharia pelo Contrato de Manutenção Predial.

Realizar manutenções na infraestrutura física (pintura, manutenção hidráulica, elétrica, divisórias, forros etc.) em 
todas as unidades da JFAL, respeitando o valor máximo R$ 245.000 no ano.

Rogério Pimentel Ramos


