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2 -  INTRODUÇÃO 

Este anexo tem por objetivo detalhar o item de Operação Assistida do termo de 
referência.  

3 -  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Detalhamento dos Serviços. 

2.1.1. Abrange a concepção de Sustentação dos sistemas da Telebras os 
seguintes grupos de serviços: 

2.1.1.1. Dúvidas / Esclarecimentos:  Consiste no esclarecimento de 
funcionamento de determinada aplicação ou função de forma 
propiciar o melhor funcionamento do mesmo. 

2.1.1.2. Investigação:  Consiste na identificação de determinado 
comportamento inadequado da aplicação, podendo este ser uma 
falha a gerar uma ação corretiva ou apenas instrução ao 
reclamante. 

2.1.1.3. 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. 

2.1.2. Os serviços se iniciam logo após a conclusão da disponibilização do 
primeiro ciclo em produção, isso é, durante a implantação esses serviços 
já serão executados.  

2.1.2.1. As medições se iniciarão assim que ocorrer a primeira 
disponibilização em produção 

2.1.3. A atividade continuará sendo executada durante 1 (um) ano após a 
conclusão da implantação; 

2.1.3.1. A cobrança por esse serviço só se iniciará após a conclusão de 
toda a implantação, sendo considerado serviço necessário 
durante a implantação contudo não ocorrerá faturamento. 

4 -  MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços em conformidade com as 
Metodologias da Telebras, regras de segurança, banco e outras que a 
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Telebras indicar. 

4.2. Não há previsão quanto à distribuição dos acionamentos ao longo dos 
meses ou por tipo, sendo responsabilidade de a CONTRATADA ajustar-se 
com vistas ao atendimento dos serviços solicitados pela Telebras de acordo 
com os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 

4.3. Desde a ativação do primeiro ciclo 

4.4. Execução dos serviços: 

4.4.1. Todos os serviços serão devidamente registrados, e a CONTRATADA 
deve disponibilizar uma ferramenta para os registros. A hospedagem de 
tal ferramenta é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

4.4.2. Qualquer serviço executado pela CONTRATADA que não atenda os 
padrões definidos na especificação técnica e Termo de Referência, não 
terá o aceite da Telebras e consequente faturamento, enquanto não 
atender as especificações descritas, desta forma será considerado não 
entregue cabendo a aplicação dos devidos SLAs. 

4.4.3. CONTRATADA, o recebimento será classificado, pela TELEBRAS, 
considerando os seguintes critérios: 

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

4.4.3.2. 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. 

4.4.4. Será realizada semanalmente, entre a Telebras e o Preposto da 
CONTRATADA, uma reunião objetivando o acompanhamento do status 
das atividades em andamento. 

4.4.5. 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. Testes e/ou Homologação: 

4.5.1. A validação dos serviços deve ocorrer em até 48 (quarenta e oito) Horas 
corridas no caso de omissão será considerado como aceito o serviço 
executado. 

4.5.2. Em decorrência de reabertura de solicitação o prazo será retomado do 
ponto em foi indicado como concluído, cabendo aplicação de níveis de 
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serviços aqui descritos. 

4.6. Forma de comunicação e relacionamento: 

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

4.6.2. Caberá ao PREPOSTO fornecer informações de controle e 
acompanhamento da execução dos serviços contratados, bem como 
responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços 

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

4.6.4. 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 deslocamento 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 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. 

6 -  PRAZO DE ATENDIMENTO 

6.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com os prazos 
estabelecidos a seguir: 
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 Prazo Máximo para Execução de Manutenções Corretivas 

Nível de 
Criticidade/ 
Prioridade 

Característica 
Início de 

Atendimento 
Solução 

provisória 
Solução 
Definitiva 

Em tempo corrido a partir da notificação 

M
an

ut
en

çã
o 

C
or

re
tiv

a 

Crítica Incidente com paralisação de 
sistema. 15 minutos 1 hora 24 horas 

Alta 
Incidente sem paralisação de 
sistema com indisponibilidade 
de dados e/ou fluxo. 

1 hora 8 horas 36 horas 

Média 

Incidente sem paralisação de 
sistema e com 
comprometimento mediano de 
dados e/ou ambiente. 

2 horas 12 horas 48 horas 

Baixa 

Incidente sem paralisação de 
sistema e sem 
comprometimento de dados 
e/ou ambiente. 

2 horas 24 horas 72 horas 

In
ve

st
ig

aç
ão

 

Alta 

Necessidade que envolva 
vários usuários ou que 
comprometa a comunicação em 
dois sistemas ou fora da 
Telebras 

15 minutos - 12 horas 

Baixa 
Necessidade que envolva 
apenas um usuário e sem 
comunicação 

1 hora - 48 horas 

D
úv

id
as

 Alta 
Dúvida que envolva vários 
usuários ou módulos do 
sistema em questão 

15 minutos - 12 horas 

Baixa Dúvida que envolva apenas um 
usuário ou módulo do sistema 1 hora - 48 horas 

Tabela 1 – Prazos  
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6.2. Considerando que: 

6.2.1. Inicio de Atendimento é o tempo em que após o registro/notificação a 
CONTRATADA inicia a análise e investigação do problema; 

6.2.2. Solução Provisória é o tempo que, após a notificação, a CONTRATADA 
envia um procedimento para resolver o problema de forma pontual. 

6.2.3. Solução Definitiva é o tempo que, após a notificação, a CONTRATADA 
realiza todas as documentações necessárias e disponibiliza o 
procedimento/pacote com a correção definitiva do problema. 

6.3. No prazo estipulado a CONTRATADA deverá executar todas as atividades 
previstas abaixo, bem como apresentar à Telebras todas as ações de 
contingência realizadas, no caso de existir: 

6.3.1. diagnosticar o problema; 

6.3.2. identificar as alternativas de solução; 

6.3.3. eliminar o problema detectado e disponibilizar para a Telebras as 
correções necessárias sem que estas comprometam qualquer outro 
sistema, serviço ou qualquer funcionalidade do sistema; 

6.3.4. documentar as correções implementadas. 

7 -  NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO 

7.1. 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 6.4 

7.2. 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. 

7.3. 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. 



Página 8 de 9 do TR-007-2015 de 03/09/2015 

7.4. Ficam estabelecidos os Indicadores constantes da Tabela de Indicadores 
de Nível Mínimo de Serviço Exigido. 

Tabela de Indicadores de Nível Mínimo de Serviço Exi gido (NMSE)  

Indicador nº 1 Atraso na Prestação dos Serviços (APS)  

Descrição do 
indicador 

Mede os atrasos ocorridos por item nos serviços prestados 

Aferição Pela Telebras 

Fórmula de cálculo 

���� =
∑��	� − �������� × 100�

���
 

Onde: 

IAPS = Índice de atraso na entrega; 

PES =  Prazo efetivo de realização do Serviço, em 
Dias/horas/minutos úteis; 

PPPS =  Prazo planejado de execução do serviço, em 
Dias/horas/minutos úteis, acordado no Catalogo de 
Parametrização. 

NSS =  Número de serviços de sustentação executados no 
período.  

Nível mínimo de 
serviço exigido 

IAPS Aceitável: até 5% (cinco por cento) 

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

Sanções 

IAPS Aceitável: nenhuma 

IAPS Inaceitável: glosa de 1% (um por cento) por índice de além 
do aceitável sobre o valor da O.S. correspondente. 

  Por exemplo: uma medição de 7,5% (sete e meio 
por cento) terão 2,5 * 1 * Valor da OS. 

Forma de Auditoria 
Em reunião de entrega do relatório de serviços realizados e 
níveis de serviços prestados que devem ocorrer a cada 30 dias. 
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Indicador nº 2 Índice de Reabertura de Incidentes (IRI)  

Descrição do 
indicador 

Mede o fechamento indevido dos incidentes. 

Aferição Pela Telebras 

Fórmula de cálculo 

���� =	
��	
��

× 100 

Onde: 

IIRI = Índice de Reabertura de Incidentes; 

TRE = Quantidade Incidentes Reabertos; 

TI
 
= Quantidade Incidentes. 

Nível mínimo de 
serviço exigido 

IDE Aceitável: até 3% (três por cento) 

IDE Inaceitável: acima de 3% (três por cento) 

Penalidades 

IDE Aceitável: nenhuma 

IDE Inaceitável: glosa de 1% (um por cento) por índice de além do 
aceitável sobre o valor da mensal correspondente. 
A primeira fatura considerara a soma de todas as 
medições ocorridas desde da implantação do 
primeiro ciclo.  

  Exemplo: uma medição de 5,5% (cinco e meio por 
cento) terão 2,5 * 1 * Valor da mensal. 

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

 


