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1 -  INTRODUÇÃO 

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

2 -  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A Operação assistida compreende período pós implantação a qual a 
CONTRATADA aloca a equipe responsável pela implantação para 
propiciar uma rápida solução de dúvidas e problemas decorrente do novo 
processo. 

2.2. A contratada deverá elaborar um Plano da Operação assistida que será 
aprovado pela contratante na fase de elaboração do Plano deverá 
observar: 

2.2.1. Objetivos gerais e específicos das ações prevista; 

2.2.2. Comprometimento com a qualidade e o repasse de conhecimento; 

2.2.3. Logística e recursos necessários para execução de cada ação; 

2.2.4. Planejamento das equipes e recurso necessários, tanto da 
CONTRATADA quanto da TELEBRAS; 

3 -  FUNCIONAMENTO 

2.3. A Operação assistida compreende período pós implantação a qual a 
CONTRATADA deve manter equipe responsável pela implantação alocado 
na TELEBRAS para propiciar uma rápida solução de dúvidas e problemas 
decorrente do novo processo. 

2.3.1. Essa equipe ficará responsável por auxiliar os envolvidos no novo 
processo implantado, sugerindo melhores formas de utilização das 
ferramentas e: 

3.1.1.1. Operar de forma plena o Sistema, de modo a utilizar todos os 
recursos existentes em cada módulo; 

3.1.1.2. Exercer o papel Coaching com os usuários-chaves; 

3.1.1.3. Trabalhar de forma proativa analisando a utilização e o 
funcionamento do sistema, antevendo situações de risco e as 
corrigindo na origem do problema; 

4 -  MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1. Execução dos serviços: 
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4.1.1. O início da execução de Operação assistida ocorrerá ao final da última 
fase de implantação, contudo desde a implantação da primeira fase as 
atividades aqui descritas já devem ocorrer de forma cíclica inclundo as 
medições de nível mínimo de serviço, as quais em caso de infração 
serão acumuladas para o primeiro faturamento dessa atividade  

4.1.2. 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. 

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

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

4.1.3.2. 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. 

4.1.4. 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. 

5 -  LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços de operação assistida serão executados nas dependências da 
TELEBRAS 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. Como se trata de um serviço de acompanhamento não há um prazo para 
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atendimento contudo os serviços serão medidos conforme item 7. 

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 7.4 

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. 

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

Tabela de Indicador es de Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE)  
 

 

Indicador nº 1 Nível de Satisfação (NS)  

Descrição do indicador 
Mede o nível de Satisfação dos atendimentos, esse índice será 
medido realizando uma pesquisa com os usuários-chaves, ou 
quem for designado, envolvidos no processo. 

Aferição Pela pesquisa de Satisfação 

Fórmula de cálculo 

 

Onde: 

IS = Índice de não-conformidades com requisitos; 

QtPF = Quantidade de pontos aferidos na Pesquisa; 

TPP = Total de Pontos da Pesquisa. 

I NC=
QtNC

T PF
×100
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Nível mínimo de 
serviço exigido 

Is Desejável: 100% (zero por cento) 

Is Inaceitável: acima de 80% (dez por cento) 

Sanções 

Is Desejável: nenhuma 

Is Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da mensal, 
a primeira fatura considerara quantas medições 
forem necessárias entre a primeira implantação e 
a última podendo, em caso de não atendimento 
durante a fase de implantação a glosa ser 
somada. 

Forma de Auditoria Em reunião de entrega. 

 


