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1 -  INTRODUÇÃO 

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

2 -  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. O treinamento deverá ser oficial do fabricante, com Instrutor Certificado na ferramenta que irá 

ministrar o curso. 

2.2.  O treinamento deverá  

2.3.  O Todo material didático deve ser oficial do fabricante, redigido na língua portuguesa ou língua 

inglesa, podendo ser editado e reproduzido pela contratante, para que a TELEBRAS possa utilizá-

lo em ações de reciclagem e no treinamento de novos usuários. 

2.4.  A capacitação dos usuários e da equipe técnica da contratante deve ser planejada de forma 

sistematizada e deve ter como princípios definidos na Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 

10015:2001 e as diretrizes da contratante. 

2.5. A contratada deverá elaborar um Plano de Treinamento que será aprovado pela contratante na 

fase de elaboração do Plano de Implantação que deverá observar: 

2.5.1. Objetivos gerais e específicos de aprendizagem das ações de treinamento. 

2.5.2. Públicos-alvo, considerando as atividades comuns realizadas no Sistema. 

2.5.3. Comprometimento com a qualidade da capacitação 

2.5.4. Descrição do conteúdo, conforme o perfil do público-alvo. 

2.5.5. Cronograma de treinamento, prevendo plena capacitação do público-alvo até o fim da 

transição inicial. 

2.5.6. Logística e recursos necessários para execução de cada ação de treinamento, em local provido 

pela CONTRATADA. 

2.5.7. Metodologia a ser utilizada nos treinamentos. 

2.5.8. Carga horária para cada treinamento. 

2.5.9. Critérios de avaliação do treinamento: carga horária adequada, conteúdo adequado, 

conhecimento e didática do instrutor e qualidade do material didático. 

2.5.10. Indicação dos treinados quanto a satisfação ou não com o treinamento em geral. 

2.5.11. Controle de frequência. 
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2.6. Para cada treinamento realizado, a contratada deverá emitir certificado contendo, no mínimo, 

título do treinamento, conteúdo, carga horária, período da realização e identificação do treinando 

e da empresa. 

2.7. Contratada deverá prestar serviços de treinamento aos servidores da TELEBRAS, conforme os 

conteúdos mínimos indicados a seguir, com o intuito de assegurar a transferência de 

conhecimento para os servidores da TELEBRAS. 

2.8. Os treinamentos deverão abranger as equipes da DTO da TELEBRAS, e usuários do Sistema por ela 

designados, conforme será apresentado nos itens a seguir. 

2.9. Para cada perfil previsto, é definida uma carga horária mínima a ser provida pela Contratada, 

necessária para o desenvolvimento do nível esperado de conhecimento.  São apresentadas 

também as habilidades que se espera que os profissionais adquiram após a execução do 

treinamento correspondente. 

2.10. Caberá à Contratada prover o material didático impresso e em mídia eletrônica (CD-ROM), em 

formatos padrão de mercado (PDF ou DOC), em idioma Português do Brasil. 

2.11. As despesas decorrentes do treinamento (alocação de instrutores, fornecimento e instalação dos 

sistemas nos microcomputadores da TELEBRAS usados para o treinamento, confecção do material 

didático e de certificados para os usuários da TELEBRAS treinados, bem como as despesas com 

deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores) serão de exclusiva responsabilidade 

da Contratada. 

2.12. A Contratada deverá apresentar Planos de Treinamento detalhados, relativos a cada módulo, 

abrangendo, pelo menos, catálogos de cursos, conteúdo programático, pré-requisitos, grade de 

treinamento, identificação de perfis dos treinandos por cursos e monitoramento do processo de 

treinamento.   

2.13. A execução dos Planos de Treinamento será avaliada periodicamente pela TELEBRAS, que poderá 

solicitar, sempre que necessário, as devidas alterações, sem ônus para contratante. 

 

 

3 -  MÓDULOS 

3.1. Perfil: Administrador 

3.1.1. Objetivo: O público-alvo será composto pelos usuários designados como administrador dos 

módulos, a serem nomeados pela  TELEBRAS; 

3.1.2. Ao final do treinamento, os profissionais deverão: 

3.1.2.1. Administrar de forma plena o Sistema, de modo a utilizar todos os recursos existentes em 

cada módulo; 

3.1.2.2. Exercer o papel configurador e gestor dos módulos de forma possibilitar a total gestão das 

ferramentas  
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3.1.3. Quantidade de turmas: 2 (duas) turmas; 

3.1.4. Turmas com no máximo: 6 (oito) pessoas. 

3.2. Perfil: Customização 

3.2.1. Objetivo: O público-alvo será composto pelos usuários designados como customizador, ou seja 

responsável por modificar a ferramenta, módulos, a serem nomeados pela  TELEBRAS; 

3.2.2. Ao final do treinamento, os profissionais deverão: 

3.2.2.1. Customizar, implementar melhorias de forma plena nos Sistemas, de modo a utilizar todos 

os recursos existentes em cada módulo; 

3.2.2.2. Exercer o papel desenvolvedor dos módulos de forma possibilitar a total evolução das 

ferramentas  

3.2.3. Quantidade de turmas: 2 (uma) turmas; 

3.2.4. Turmas com no máximo: 6 (oito) pessoas. 

3.3. Perfil: Ambiente 

3.3.1. Objetivo: O público-alvo será composto pelos usuários designados como responsáveis pelo 

ambiente, ou seja responsável por manter as ferramentas operacionais; 

3.3.2. Ao final do treinamento, os profissionais deverão: 

3.3.2.1. Ter condição de manter e tomar ações reparatórias em todos os recursos existentes em 

cada módulo; 

3.3.2.2. Viabilizar a identificação dos problemas e propor as devidos soluções de reparo nos 

ambientes. 

3.3.3. Quantidade de turmas: 2 (uma) turmas; 

3.3.4. Turmas com no máximo:  6 (oito) pessoas. 

4 -  MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1. Execução dos serviços: 

4.1.1. A solicitação para início da execução dos serviços de Treinamento ocorrerá por meio de 

Solicitação Formal emitida pelo Gestor deste Contrato ou Gestor do Projeto por meio 

preferencialmente eletrônico.  
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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 treinamentos 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. Caso o treinamento não ocorra nas dependências da TELEBRAS cabe a contratada viabilizar o 

deslocamento. 

5.3. 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. O planejamento do treinamento deverá ser apresentado à TELEBRAS em até 5 dias após a emissão 

da Solicitação Formal. 

6.2. A atividade de planejamento não poderá ser superior a 10 dias úteis. 

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 
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Mínimo de Serviço Exigido. 

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 Exigido (NMSE) 

Indicador nº 1 Atraso na Entrega (AE) 

Descrição do indicador Mede os atrasos ocorridos nas entregas dos produtos. 

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 Solicitação Formal do 
Treinamento. 

Nível mínimo de serviço 
exigido 

IAE Desejável: 0% (zero por cento) 

IAE Aceitável: até 5% (cinco por cento) 

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

Sanções 

IAE Desejável: nenhuma 

IAE Aceitável: advertência 

IAE Inaceitável: glosa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor 
mensal. 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. 

  

I =
PEE�PPE

P PE

×100
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Indicador nº 2 Nível de Satisfação (NS) 

Descrição do indicador 

Mede o nível de Satisfação dos treinandos. 

Caso o nível de satisfação dos treinandos não atinja 70% (setenta por cento) por 
treinamento, este deverá ser refeito integralmente para aqueles que se 
manifestaram insatisfeitos. Deverá ter aferição de satisfação mesmo para os 
treinamentos refeitos. 

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. 

Nível mínimo de serviço 
exigido 

Is Desejável: 100% (zero por cento) 

Is Aceitável: até 90% (dez por cento) 

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

Sanções 

Is Desejável: nenhuma 

Is Aceitável: advertência 

Is Inaceitável: glosa de 2% (dois por cento) no valor da mensal. 

Forma de Auditoria Em reunião de entrega. 

 

I NC=
QtNC

T PF
×100


