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2 -  INTRODUÇÃO 

Este anexo tem por objetivo detalhar a etapa de implantação do termo de referência.  

3 -  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Este item está segregado em fases de execução detalhadas a seguir: 

2.1.1. Planejamento: a Contratada deverá gerar as seguintes atividades para à aprovação da 

TELEBRAS: 

2.1.1.1. Plano de Implantação do SISTEMA – apresentar proposta do planejamento detalhado 

do projeto e o acompanhamento da execução dos serviços, que será aprovada pela 

TELEBRAS. 

2.1.1.2. A Contratada deverá descrever as fases e atividades do projeto de implantação do 

SISTEMA, desde seu início até a conclusão, detalhando os seguintes aspectos: 

2.1.1.2.1. Objetivo 

� A metodologia adotada deverá prever atividades baseadas nas áreas 

de conhecimento de gerenciamento de projetos propostas pelo 

PMBOK do PMI – Project Management Instituto. 

� A TELEBRAS adota o Microsoft Project para controle e execução de 

projetos, além das ferramentas de escritório do MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint)  

2.1.1.2.2. Cronograma físico; a contratada deverá apresentar cronograma detalhado, 

contendo: 

� Atividades - a contratada deverá relacionar as atividades a serem 

executadas com definição das respectivas durações. 

� O cronograma não pode superar os prazos previamente definidos no 

termo de referência. 

� Recursos humanos - a relação identificando os recursos humanos, da 

Contratada e da TELEBRAS, com suas respectivas responsabilidades, 

indicando a dedicação destes recursos ao longo das fases. 

� Etapas – agrupadas por atividades correlatas e seus paralelismos, 

quando for o caso. 

� Marcos – definir marcos para entrega e homologação de conjuntos de 

produtos, que correspondem ao término de fases ou etapas. 

2.1.1.2.3. Plano de Reuniões – identificar as reuniões necessárias, com indicação de tipo, 
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finalidade, público, pauta, duração e momento no decurso do serviço de 

implantação. 

2.1.1.2.4. Plano de Comunicação e Gestão de Mudança - apresentar o plano de 

comunicação e gestão de mudança proposto, com o detalhamento dos 

objetivos e papéis definidos para a Contratada e para a TELEBRAS, que deve 

reger a comunicação entre contratada e TELEBRAS, e orientar as comunicações 

da equipe gestora com os demais envolvidos. 

2.1.1.2.5. Plano de Gerenciamento de Riscos – Identificar os riscos do projeto com 

proposta de ações para evitar ou mitigar a ocorrência ou reduzir o impacto dos 

riscos ocorridos. 

2.1.1.2.6. Diagrama de Instalação – Elaborar esquemas das conexões dos componentes 

do SISTEMA entre si com a rede local de dados, no padrão UML 2.0.  

� Diagrama de alto nível que demonstre os principais componentes de 

hardware e software e protocolos de comunicação. 

� Diagramas detalhados que apresentem cada componente presente no 

Diagrama de alto nível. 

2.1.1.2.7. Requisitos do ambiente Operacional – Detalhamento da especificação do 

ambiente operacional (sizing) necessário para hospedar adequadamente o 

SISTEMA com as características definidas para o sistema. 

� Para subsidiar a área de Infraestrutura realizar o dimensionamento do 

ambiente necessário para funcionamento adequado do SISTEMA, nos 

ambientes de, homologação e produção. 

2.1.2. Instalação: a Contratada deverá gerar as seguintes atividades para à aprovação da TELEBRAS 

2.1.2.1. Ambiente operacional 

2.1.2.1.1.  Avaliação do ambiente operacional - a contratada deverá avaliar as condições 

operacionais do ambiente da TELEBRAS quanto a possibilidade de início do 

serviço de instalação do SISTEMA, prevendo existência de ambientes distintos 

de homologação e produção. O levantamento deverá ser realizado com apoio 

da equipe da TELEBRAS, e deverá prever o escalonamento da implantação. 

2.1.2.1.2. Ajuste do ambiente operacional – será realizado pela TELEBRAS, com a 

orientação da contratada, durante a instalação do SISTEMA. 

2.1.2.1.3. Instalação do SISTEMA – Realização das configurações básicas no ambiente de 

homologação. O ambiente de produção será preparado após a homologação. 

2.1.2.2. Nesta fase a Contratada deverá tratar como produtos: 

2.1.2.2.1. Licença para uso e operação do SISTEMA - entregar as licenças do SISTEMA e do 

conjunto de softwares adicionais necessários à operacionalização do sistema, 

na quantidade mínima necessária à instalação do sistema nos ambientes de, 
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homologação e produção para permitir a execução da fase 4 – Processo. 

2.1.2.2.2. A Contratada deverá entregar à TELEBRAS as licenças de uso do software núcleo 

relativas aos módulos que serão instalados e servirão de base para a 

implantação, 

2.1.2.2.3. Por software núcleo se entende o software tal qual é comercializado pela 

Contratada, sem qualquer tipo de customização e/ou parametrização. 

2.1.2.2.4. O software núcleo devidamente customizado e/ou parametrizado para atender 

as necessidades da TELEBRAS é o que se denomina SISTEMA 

2.1.2.2.5. SISTEMA operacional em homologação – a contratada deverá liberar o SISTEMA 

plenamente operacional no ambiente de  homologação. 

2.1.2.2.6. Plano de Contingência – Deverá ser identificado e documentado os 

procedimentos, pela contratada, a serem adotados em caso de interrupção de 

serviços, devido a falhas no ambiente operacional da TELEBRAS ou no próprio 

sistema. Esse plano será revisado a cada nova implantação para prever as novas 

ocorrências identificadas, após a aprovação da TELEBRAS. 

2.1.3. Preparação: a Contratada deverá gerar as seguintes atividades para à aprovação da 

TELEBRAS: 

2.1.3.1. A contratada deverá apresentar um planejamento de atendimento aos usuários do 

SISTEMA. 

2.1.3.2. Proposta de planejamento geral da contratada para execução da fase de Implantação, 

a ser aprovada pelo contratante. 

2.1.3.2.1. A contratada deverá elaborar um Plano de Integração com as informações 

gerais referentes às integrações do SISTEMA com outros sistemas da TELEBRAS, 

conforme especificado no documento Requisitos Funcionais e Tecnológicos, 

Anexos II e IV, respectivamente. 

2.1.3.2.2. A contratada deverá elaborar um Plano de Homologação com as informações 

gerais referentes às homologações que serão realizadas. 

2.1.3.2.3. A contratada deverá elaborar um Plano de Treinamento com as informações 

gerais necessárias ao treinamento dos usuários e das equipes técnicas, 

conforme Anexo VI – Especificação Técnica -  Requisitos de Treinamento. 

2.1.3.2.4. A contratada deverá elaborar um Plano de Monitoração com as informações 

gerais referentes à monitoração do SISTEMA, para avaliar padrões de uso do 

sistema, incidentes, performance de componentes, entre outros.  

2.1.4.  Implantação: a Contratada deverá gerar as seguintes atividades para à aprovação da 
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TELEBRAS: 

2.1.4.1. Avaliação geral dos sistemas da TELEBRAS – Avaliação, pela contratada, dos anexos e 

quaisquer outros artefatos necessários à elaboração do plano de implantação do 

sistema para sua operacionalização na TELEBRAS. 

2.1.4.2. Plano de Atendimento – Apresentação, pela contratada, do planejamento de 

atendimento ao usuário do SISTEMA, de acordo com o os requisitos deste termo de 

referência. 

2.1.4.3. Plano de implantação do SISTEMA – proposta de planejamento geral da contratada 

para implantação a ser aprovada pela TELEBRAS, acrescentando os produtos a seguir e 

os constantes do item 2. 

2.1.4.4. Plano de Integração - A contratada deverá elaborar o plano de integração com as 

informações gerais referentes às integrações necessárias do SISTEMA com os sistemas 

da TELEBRAS, conforme ANEXO II – Requisitos Funcionais 

2.1.4.5. Plano de Homologação - A contratada deverá elaborar o plano de homologação com as 

informações gerais referentes às homologações que serão realizadas. 

2.1.4.6. No Plano de Implantação deverão constar os modelos (templates) de todos os 

artefatos a serem produzidos durante a implantação. 

2.1.4.7. O plano será revisado ao término da implantação do sistema, após a aprovação do 

contratante, com objetivo de melhorá-lo para as próximas implantações. 

2.1.4.8. A contratada deverá, no Plano de implantação, indicar todos os perfis profissionais que 

participarão do projeto, com as devidas comprovações dos requisitos exigidos. 

2.1.5.  Operação Assistida 

2.1.5.1. A contratada deverá monitorar constantemente o SISTEMA com a finalidade de 

detectar e corrigir falhas de forma pró-ativa.  

2.1.5.2. A contratada deverá providenciar a correção de todas a falhas identificadas durante a 

monitoração do sistema em produção, conforme níveis de serviço definidos.  

2.1.5.3. A contratada deverá revisar e consolidar, em mídia digital, toda a documentação 

produzida durante a implantação do sistema. 

2.1.5.4. O contratante, após conclusão de toda a implantação, emitirá Termo de Recebimento 

Definitivo específico para o órgão, que autorizará o respectivo faturamento.  

2.1.6.  Para cada processo do escopo do SISTEMA, a empresa contratada deverá comparar sua atual 
execução na TELEBRAS com a execução suportada pelo SISTEMA. As diferenças detectadas 
deverão ser resolvidas por parametrização do SISTEMA, indicações de alteração do processo 
de trabalho na TELEBRAS, mediante análise e redesenho, caso necessário, ou codificação, 
nesta ordem, de modo a minimizar construção de novos componentes de software que 
dificultem futuras atualizações de versão do produto. 

2.1.7.  Parametrização significa que a implementação dos processos é feita com base exclusiva em 
alteração de parâmetros do SISTEMA por meio do uso de funcionalidades próprias, sem 
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envolver codificação em linguagem de programação de mercado, ou linguagem de 
programação proprietária da solução, de modo que a equipe do contratante, depois de 
treinada, seja capaz de assumir futuras alterações nesses parâmetros. 

2.1.8.  Codificação significa que a implementação dos processos é feita com base em codificação em 
linguagem de programação, por desenvolvedores da empresa contratada, sem participação 
direta do contratante e sem alteração ao núcleo (core) da aplicação. 

2.1.9.  Para atender o escopo definido. a empresa deverá realizar codificação necessária, dentro do 
limite estabelecido, mas apenas se comprovada à inexistência de funcionalidade nativa que 
atenda as necessidades da TELEBRAS e a impossibilidade de parametrização. 

2.1.10. Para cada serviço de codificação a contratada deverá emitir previamente documento 
detalhando a codificação, esclarecendo, no mínimo, qual atividade ou transação do SISTEMA 
será desenvolvida ou alterada e quais processos ou requisitos serão atendidos, para 
aprovação prévia da execução pelo contratante. 

2.1.11. Cada serviço de codificação será formalmente homologado pelo contratante. 

2.1.12.    A empresa contratada deverá refazer as adaptações no SISTEMA feitas por codificação quando 
identificado, a qualquer tempo, que poderiam ter sido feitas por parametrização, sem ônus 
adicional à TELEBRAS. 

2.1.13.    Manutenção Corretiva - Consiste na correção de defeitos em sistemas em produção. Abrange 
comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e 
quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pela TELEBRAS. 

4 -  MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1. A forma de prestação do serviço pode ser presencial e não presencial. 

4.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA, com validação da TELEBRAS: 

4.2.1.  O levantamento de requisitos; 

4.2.2.  seguir o fluxo de atividades definidas e elaborar todos os artefatos relacionados na execução 
da Iteração. 

4.2.3.  A manutenção do Backlog do Produto será de responsabilidade da CONTRATADA que deverá 
manter este artefato sempre atualizado e priorizado. Este artefato deve ser aprovado pela 
TELEBRAS. O posterior desenvolvimento deverá ser feito obedecendo esta priorização. 

4.3. Testes e Homologação: 

4.3.1.  Caso sejam encontrados defeitos no sistema durante estas etapas, os mesmos serão 
formalmente repassados à CONTRATADA, que deverá corrigi-los e gerar uma nova entrega. 
Atentando para os seguintes prazos: 

4.3.2.  O prazo para a correção dos defeitos deve seguir os prazos definidos no item Suporte Técnico 
com os prazos e penalidades relacionadas; 

4.4. Execução dos serviços: 
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4.4.1.  Qualquer serviço executado pela CONTRATADA que não atenda os padrões definidos na 
especificação técnica do Termo de Referência, não terá o aceite da TELEBRAS e consequente 
faturamento, enquanto não atender as especificações descritas. 

4.4.2.  Para identificar a conformidade dos serviços entregues pela CONTRATADA, o recebimento 
será classificado, pela TELEBRAS, considerando os seguintes critérios: 

4.4.2.1. aceito - quando o(s) serviços(s) entregue(s) for(em) recebido(s) integralmente pela 
TELEBRAS, não cabendo nenhum ajuste; 

4.4.2.2. rejeitado - quando o(s) serviços(s) entregue(s) não for(em) aceito(s) pela TELEBRAS 
sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades estabelecidas para o caso. 

4.4.3. Será realizada semanalmente, entre a TELEBRAS e o Preposto da CONTRATADA, uma reunião 
objetivando o acompanhamento do status das atividades. 

4.4.4. Será realizada mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente uma reunião entre a 
TELEBRAS e a CONTRATADA para entrega pela CONTRATADA do relatório de serviços 
realizados, avaliação de níveis de serviços prestados e outros assuntos pertinentes a execução 
deste contrato. 

4.4.5.  Ambas as reuniões serão realizadas nas instalações da TELEBRAS e ficará a critério desta, a 
marcação de data e horário para a ocorrência destes eventos. Os compromissos assumidos 
pela CONTRATADA e/ou TELEBRAS devem ser registrados em Ata de reunião. 

4.5. Forma de comunicação e relacionamento: 

4.5.1. Toda execução dos serviços deverá ser administrada por colaborador (a) da CONTRATADA 
denominado PREPOSTO. 

4.5.2. Caberá ao PREPOSTO fornecer informações de controle e acompanhamento da execução dos 
serviços contratados, bem como responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das Ordem de 
Serviço (OS). 

4.5.3. O PREPOSTO deverá coordenar as atividades necessárias ao atendimento das demandas, 
conforme o nível mínimo de serviço exigido, primando pela qualidade dos serviços prestados. 

4.5.4. Todas as Ordens de Serviços (OS) emitidas pela TELEBRAS serão única e exclusivamente 
dirigidas ao PREPOSTO, que deverá acusar recebimento da OS, indicando a data e horário de 
seu recebimento. 

4.5.5. As interações dos profissionais da CONTRATADA com os usuários e profissionais da TELEBRAS, 
para fins de execução dos serviços, ocorrerão nas instalações da TELEBRAS, cabendo à 
CONTRATADA a responsabilidade pelo descolamento dos profissionais envolvidos até o local 
de prestação de serviços. 

5 -  LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços contratados serão executados nas dependências da TELEBRAS, em sua sede ou no 

datacenter, e com recursos da CONTRATADA, respeitadas as condições deste Termo de 

Referência, notadamente, quanto ao uso de ferramentas e sistemas com direitos autorais. 

5.2. Os serviços a serem realizados aos sábados, domingos e feriados não implicarão em nenhuma 

forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela qual será improcedente a 

reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem como, horas extras 

ou adicionais noturnos. 



 

Termo de Referência 
 

Anexo IX –  
Requisitos de Implantação 

NÚMERO-ORIGEM 

007-3700 

DATA 

03/09/2015 

 
6 -  AMBIENTE COMPUTACIONAL DA TELEBRAS 

6.1. A descrição dos requisitos Tecnológicos da TELEBRAS encontra-se descrita no Anexo IV deste 

Termo de Referência. 

7 -  PRAZO DE ATENDIMENTO 

7.1. O prazo de execução da implantação está descrito no cronograma físico financeiro do termo de 
referência. 

8 -  NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO 

8.1. Nível mínimo de serviço exigido são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a 

TELEBRAS e a empresa CONTRATADA com a finalidade de aferir e avaliar diversos indicadores 

relacionados com os serviços contratados, conforme tabela apresentada no item 8.7 

8.2. No nível mínimo de serviço exigidos estão definidos: a maneira pela qual estes fatores serão 

avaliados; o nível mínimo aceitável; e os descontos a serem aplicados na fatura mensal, quando o 

serviço prestado não alcançar o nível mínimo esperado. 

8.3. A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados e os indicadores apurados 

pela TELEBRAS, configura-se como não cumprimento do nível mínimo de serviço exigido, sendo 

neste caso aplicado cláusula específica definidas nas sanções administrativas do contrato, 

levando em consideração o desconto no pagamento da fatura estipulado na Tabela de 

Indicadores de Nível Mínimo de Serviço Exigido. 

8.4. Quaisquer negociações acerca dos serviços demandados, inclusive não conformidades 

identificadas pela TELEBRAS, são conduzidas por meio de reuniões entre o técnico da TELEBRAS e 

o Preposto da Contratada. As decisões são formalmente registradas em Ata de Reunião, 

respeitando os níveis de serviços e padrões de qualidade estabelecidos no presente Termo de 

Referência. O aceite definitivo e liberação da O.S. para faturamento não exime a CONTRATADA 

da responsabilidade pela garantia do produto, conforme definido no presente Termo de 

Referência. 

8.5. A TELEBRAS poderá realizar, inspeções, auditorias, validações e verificações adicionais no código 

fonte entregue e recusá-los caso seja encontrada violação dos Padrões Arquiteturais 

estabelecidos pela TELEBRAS no Documento de Arquitetura. 

8.6. Durante a realização do processo referenciado no item 7.5, que poderá ser executado 

posteriormente a aceitação da Ordem de Serviço, caso sejam encontrados trechos de código que 

contenham erros, vulnerabilidades, de difícil manutenção ou ainda apresentem qualquer 

anomalia não prevista nos Padrões de Arquitetura da TELEBRAS o artefato será recusado, e 

ensejará a abertura de uma Ordem de Serviço de Garantia. 

8.7. Ficam estabelecidos os Indicadores constantes da Tabela de Indicadores de Nível Mínimo de 

Serviço Exigido. 
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Tabela de Indicadores de Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE) 

Indicador nº 1 Atraso na Entrega (AE) 

Descrição do indicador Mede os atrasos ocorridos nas entregas de produtos e artefatos acordados nas O.S. 

Aferição Pela TELEBRAS 

Fórmula de cálculo 

 

Onde: 

IAE = Índice de atraso na entrega; 

PEE = Prazo efetivo de entrega, em dias úteis; 

PPE = Prazo planejado de entrega, em dias úteis, acordado na O.S. 

Nível mínimo de serviço exigido 

IAE Desejável: 0% (zero por cento) 

IAE Inaceitável: acima de 5% (cinco por cento) 

Sanções 

IAE Desejável: nenhuma 

IAE Inaceitável: glosa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor da 
O.S. correspondente. Caso a CONTRATADA deixe de cumprir os 
prazos deste indicador a partir da terceira vez consecutiva ou 
quarta alternada, aplica-se a multa de 1% (um por cento) sobre o 
valor total do contrato.  

Forma de Auditoria 
Em reunião de entrega do relatório de serviços realizados e níveis de serviços 
prestados que devem ocorrer a cada 30 dias. 

Indicador nº 2 Não-conformidades com Requisitos (NC) 

Descrição do indicador 
Mede as implementações que estejam em desacordo com os requisitos 
estabelecidos ou com as especificações do sistema. 

Aferição Pela TELEBRAS 

Fórmula de cálculo 

 

Onde: 

INC = Índice de não-conformidades com requisitos; 
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QtNC = Quantidade de não-conformidades aferidas; 

TPF = Tamanho do serviço, em quantidade de requisitos da Ordem de serviço. 

Nível mínimo de serviço exigido 

INC Desejável: 0% (zero por cento) 

INC Inaceitável: acima de 10% (dez por cento) 

Sanções 

INC Desejável: nenhuma 

INC Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da O.S. correspondente. 

Forma de Auditoria 
Em reunião de entrega do relatório de serviços realizados e níveis de serviços 
prestados que devem ocorrer a cada 30 dias. 

Norma de Auditoria 
Em reunião de entrega do relatório de serviços realizados e níveis de serviços 
prestados que devem ocorrer a cada 30 dias. 

 


