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ANEXO II 

CADERNO DE MÉTRICAS E NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

1. Níveis para o Suporte Técnico 

1.1. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá solucionar qualquer problema de 
hardware e/ou software que seja de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo, mas não se 
limitando, à reposição de equipamentos, peças e/ou elementos necessários ao perfeito 
funcionamento do circuito, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE;  

1.2. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá prestar serviços de suporte técnico, 
compreendendo manutenção corretiva, preventiva e orientação sobre a utilização e configuração dos 
equipamentos;  

1.3. Entende-se por manutenção corretiva e preventiva aquela destinada a identificar e corrigir os 
defeitos apresentados pela infraestrutura que sejam de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo 
defeitos de hardware, software, cabos e conectores que possam causar a degradação do serviço.  

1.4. A necessidade de suporte técnico será formalizada pelo TRT19 à Contratada por meio da 
abertura de Chamados Técnicos.  

1.5. A Contratada deverá estar apta a receber Chamados Técnicos via correio eletrônico, telefone, 
página na internet dedicada à abertura de chamados técnicos, ou outro meio de comunicação a ser 
acordado com o TRT19, em regime 24x7 (vinte e quatro horas por dia, em todos os sete dias da 
semana).  

1.6. A Central de Atendimento deverá ser acessada por um número único nacional não tarifado 
(0800) exclusivo para a CONTRATANTE ou corporativo com chave de acesso exclusiva e deverá 
atender 95% das chamadas a elas destinadas, limitando o redirecionamento da ligação para área de 
abertura de chamados apenas 1 (uma) vez, e a CONTRATANTE não poderá esperar por mais de 60 
segundos em linha para ser atendida, conforme legislação brasileira;  

1.7. A Central de Atendimento (0800) deve estar à disposição da CONTRATANTE para recebimento 
de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos 
os dias;  

1.8. Cada Chamado Técnico deverá receber um número único de identificação por parte da 
Contratada, e deverá registrar ao menos as seguintes informações:  

1.8.1. Identificação do chamado (ID);  

1.8.2. Data e hora da abertura;  

1.8.3. Responsável pela abertura no CONTRATANTE;  

1.8.4. Responsável pela abertura na CONTRATADA;  

1.8.5. Tipo da Ocorrência; 

1.8.6. Data e hora do início efetivo do atendimento; 
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1.8.7. Responsável pelo atendimento; 

1.8.8. Data e hora do encerramento do chamado; 

1.8.9. Responsável pelo encerramento do chamado; 

1.9. O número de identificação do chamado técnico deverá ser fornecido ao Tribunal no ato de sua 
abertura.  

1.10. A contratada deverá iniciar o atendimento ao chamado técnico em, no máximo, 1 (uma) 
hora, contadas a partir da abertura do chamado. 

1.11. A contratada deverá solucionar quaisquer problemas de inoperância ou falha no circuito, do 
objeto do contrato, por meio de configuração, reparo, reposição de peça e/ou equipamento em no 
máximo 4 (quatro) horas contadas a partir da hora do início do atendimento. 

1.12. Quando da ocorrência de falhas que tornem o serviço indisponível por mais de 5 (cinco) 
minutos, a CONTRATADA deverá entregar ao TRT19, no prazo máximo de 24 horas, relatório técnico 
com a descrição detalhada da ocorrência, suas causas e as ações corretivas realizadas para tornar o 
serviço novamente disponível;  

1.13. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo 
CONTRATANTE, quaisquer informações referentes aos chamados técnicos em no máximo três dias.  

2. Métricas e Níveis de Serviço 

2.1. As métricas e indicadores de níveis de serviço estão detalhados na tabela abaixo. Serão 
utilizados na aferição da qualidade do serviço prestados e na mensuração das eventuais glosas no 
faturamento mensal: 

Indicador I1 - Disponibilidade do enlace 

Descrição do 
Indicador 

Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que 
um enlace (incluindo o CE) venha a permanecer em condições 
normais de funcionamento. 

Fórmula de Cálculo IDM=[(To-Ti)/To]*100 

Onde: IDM = índice de disponibilidade mensal do enlace em % 

To = período de operação (um mês) em minutos. 

Ti = somatório dos tempos de inoperância durante o período de 
operação (um mês) em minutos. 

No caso de inoperância reincidente num período inferior a 3 (três) 
horas, contado a partir do restabelecimento do enlace da última 
inoperância, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do 
enlace o início da primeira inoperância até o final da última 
inoperância, quando o enlace estiver totalmente operacional. 

A indisponibilidade de dados de gerência (coleta não realizada, dados 
não acessíveis, etc.) será considerada como indisponibilidade do 
serviço, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento. 

Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces 
apresentarem problemas que serão obtidos dos chamados abertos no 
sistema de abertura de chamados técnicos (Trouble Ticket) e os 
tempos de indisponibilidade computados pela violação do indicador de 
Retardo. Somente serão desconsiderados os tempos de inoperância, 
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causados por manutenções programadas com a CONTRATANTE, 
ressalvados, contudo, os casos fortuitos e de força maior. 

Periodicidade de 
Aferição 

Mensal 

Limiar de Qualidade Disponibilidade mensal mínima (em %) – 99,5% 

Pontos de Controle A CONTRATADA realizará, por meio da solução de gerenciamento, a 
coleta e o armazenamento de informações a respeito de todos os 
enlaces pelo tempo de duração do contrato. 

Relatórios de Níveis 
de Serviço (SLR) 

A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE, 
relatórios com os índices apurados diariamente, totalizados e 
apresentados mensalmente por enlace. Para todos os enlaces, 
inclusive para os que apresentarem operabilidade plena, deverão ser 
apresentados: o tempo de indisponibilidade (horas e minutos), o 
tempo de interrupções programadas e o tempo de interrupções de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório analítico com os 
tempos de falhas (com hora de início e fim da inoperância), minutos 
excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade no período 
(mês). 

Sanção para o caso  

de Inadimplemento  

2,00% (dois por cento) por décimo percentual (0.1%) de 
disponibilidade abaixo do estipulado no limiar de qualidade. 
Calculado sobre o valor mensal do circuito contratado.  

 

 

Indicador I2 - Perda de Pacotes  

Descrição do 
Indicador 

Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em 
percentual tomando como referência o volume total de pacotes que 
alcançaram o destino (medido na interface LAN do CE do terminal de 
destino – Backbone Internet) dentre o volume total de pacotes 
transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem).  

Fórmula de Cálculo TPP = (NPorigem – NPdestino) / NPorigem  

Onde:  

TPP = Taxa de Perda de Pacotes  

NPorigem = Nº de pacotes na origem  

NPdestino = Nº de pacotes no destino  
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Periodicidade de 
Aferição 

Sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada 
a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim, através de 
equipamento de teste especializado. A CONTRATADA deverá avaliar a 
medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários 
de maior tráfego. A CONTRATADA deverá atender a essas solicitações 
em, no máximo, 4 horas  

Limiar de Qualidade Menor ou igual a 2%  

Pontos de Controle Medições a serem realizadas pelo Provedor, permitindo auditoria pela 
CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador.  

Relatórios de Níveis 
de Serviço (SLR) 

A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, 
referentes ao percentual de perda de pacotes.  

Sanção para o caso  

de Inadimplemento  

2,00% (dois por cento) por décimo percentual (0,1%) de 
perda de pacotes acima do estipulado no limiar de qualidade. 
Calculado sobre o valor mensal do circuito contratado. 

 

 

Indicador I3 - Retardo da rede  

Descrição do 
Indicador 

Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão 
do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo 
pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados.  

Fórmula de Cálculo A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com 
o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, 
entre terminais de origem e destino localizados em Unidades regionais 
da rede dentro do mesmo backbone Internet principal e retornando à 
origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes 
pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e 
volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo 
de resposta dividido por dois.  

Retardo = Tempo_de_Resposta / 2  

Onde:  

Retardo = medida do retardo  

Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP  

O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá 
ser de 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão 
considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá 
ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos.  

Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 
4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a 
uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos 
tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, 
dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos 
sentidos da comunicação.  
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                                    4 

Valor_da_medida= ((∑Retardo) /4)/2 

                                    1 

Onde:  

Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes  

Retardo = retardo de um pacote 

Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário 
entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados 
obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e 
considerados no indicador diário de Retardo.  

Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá 
configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para 
tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao 
restante do tráfego. Os valores das médias diárias das medidas 
deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo 
permitido (limiar de qualidade).  

Periodicidade de 
Aferição 

Diária  

 

Limiar de Qualidade Retardo máximo permitido  

Enlace fibra-óptica (backbone Internet): 75 ms  

Pontos de Controle Medições a serem realizadas pela CONTRATADA, permitindo auditoria 
pela CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador.  

Relatórios de Níveis 
de Serviço (SLR) 

A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE 
um relatório com os diversos valores apurados.  

Os relatórios deverão fornecer os valores diários medidos e as médias 
de retardo para cada par de Unidades regionais escolhido, que 
espelhem todas as condições/medidas/resultados da fórmula de 
cálculo. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a solicitação da CONTRATANTE, relatórios 
diários com os valores de Retardo para medição realizada, com a 
finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria.  

Sanção para o caso  

de Inadimplemento  

0,1% (um décimo por cento) por índice de erro (ocorrência) 
aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de 
qualidade. Calculado sobre o valor mensal do circuito contrato.  
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