ANEXO I – MATRIZ DE RISCO
A modalidade de licitação adotada para a EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DE AZEVEDO, DOUTOR DEMOSTHENES
ALVARO DE BRITO, JOÃO SERAFIM DE LIMA, PROFESSORA MARIA ODETE DA SILVA,
PROFESSOR MANOEL CHRISTO PLANZO, DIVA MATOS PORTELA, INCLUINDO A
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E PROJETOS
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, foi a Contratação Integrada do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).
A contratação Integrada representa a delegação total de serviços, da Administração
Pública ao Contratado, incluindo a elaboração e o desenvolvimento, tanto do Projeto
Básico como do Executivo, seguindo da execução das obras e serviços de engenharia,
com todas as etapas de montagem, realização de testes, a pré-operação e todas as
demais operações “necessárias e suficientes para a entrega final do objeto”.
Nesta modalidade de contratação não são permitidos aditivos (exceto em condições
excepcionais), portanto há transferência de uma parcela de riscos relativos à execução
do contrato, que originalmente eram de competência da Administração Pública, para o
Contratado. Esta parcela de risco transferida é proporcional ao acréscimo de
responsabilidades assumidas pelo Contratado e com isto, este modo de contratação,
objetiva aumentar a eficiência nas contratações Públicas.
Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem afetar o
empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento
(materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o
responsável pela assunção do Risco.
A regulamentação da taxa de risco (reserva de contingência) deu-se através do Decreto
Nº 8.080/2013, que altera o Decreto Nº 7.581/2011, o qual regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas. RDC, inserindo os parágrafos 1º e 2º no artigo
75º, os quais preveem expressamente a possibilidade de inserção da taxa de risco
(reserva de Contingência) nos orçamentos estimados das contratações integradas.
Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz
de Risco ao final deste Anexo, as quais são:
•
•

Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo
contratante, como, por exemplo, a Desapropriação.
Alocação ao Contratado: Riscos que são transferidos ao contratado. Esta
transferência foi feita por meio de acréscimo de 6% (taxa de risco definida), ao
orçamento estimado dos anteprojetos de engenharia.
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