
 

 

ANEXO I - A 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 

1. A violação de qualquer Acordo do Nível de Serviço (SLA - Service 

Level Agreement) definido neste instrumento será desconsiderada pela 

CONTRATANTE quando for decorrente de uma das seguintes ocorrências: 

I. Falha em algum equipamento de propriedade da CONTRATANTE; 

II. Falha decorrente de procedimentos operacionais da CONTRATANTE. 

III. Falha de qualquer equipamento da CONTRATADA que não possa ser 

corrigida por inacessibilidade causada pela CONTRATANTE. 

IV. Interrupção programada, quando necessária ao aprimoramento e à 

implantação de adequações do serviço, desde que previamente negociada 

entre as partes. 

2. Os serviços prestados deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos sessenta e cinco) dias no 

ano, inclusive nos feriados e finais de semana. Seguem abaixo as situações 

consideradas críticas: 

a. Problemas com potencial de se tornarem interrupções do serviço; 

b. Falha ou indisponibilidade de serviço para mais de 66% dos usuários; 

c. Violações reais ou alegadas de segurança de dados; 

d. Aplicativo com SDK integrado causando instabilidade ou problemas de 

travamento a dispositivos. 

3. O prazo máximo para a solução de situações críticas, conforme definidas 

no item 1, do painel WEB será de 02 (dois) dia úteis para restauração do 

serviço e 4 (quatro) dias para resolução total do serviço, respeitados o 

índice de disponibilidade previsto.  

4. O prazo máximo para solução de situações críticas, conforme definidas 

no item 1, da internet patrocinada será de 01 (um) dia útil para restauração 

do serviço e de 2 (dois) dias para resolução total do serviço, respeitados o 

índice de disponibilidade previsto. 



 

 

5. A contagem para o prazo de solução se dará no momento da abertura do 

chamado técnico, que deverá ser feito nos moldes dos itens 7 ao 11 deste 

anexo. 

6. A contagem do prazo de solução se encerrará no momento da 

comunicação da CONTRATADA à CONTRATANTE, por exemplo, 

ligação telefônica ou e-mail. 

7. A CONTRATANTE validará o pleno funcionamento do ambiente e, 

caso o incidente não tenha sido resolvido, o chamado será reaberto e a 

contagem do prazo de solução continuará correndo.  

8. Central de Atendimento deverá estar disponível para contato através de 

ligações telefônicas gratuitas (0800), site na Internet ou e-mail, a serem 

realizados pelos técnicos da CONTRATANTE, sendo imprescindível que 

os funcionários de atendimento da CONTRATADA conheçam as 

características do serviço contratado, e estejam aptos a fornecer as 

informações básicas sobre o mesmo.  

9. A CONTRATANTE poderá fazer registros referentes a ocorrências e à 

qualidade dos serviços prestados.  

10. Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter 

registro dos eventos que porventura tenham provocado interrupções no 

serviço, a fim de justificar a não consideração de períodos de 

indisponibilidade perante a CONTRATANTE.  

11. Os registros mencionados nos itens 9 e 10 deste anexo deverão estar 

disponíveis durante todo o período de vigência do contrato, podendo a 

CONTRATANTE solicitar relatórios consolidados por mês contendo todas 

as informações das ocorrências.  

12. A CONTRATADA deverá garantir um Índice de Disponibilidade 

Mensal do serviço contratado superior a 99,5% (noventa e nove vírgula 

cinco por cento).  

13. O Índice de Disponibilidade Mensal do serviço será calculado através 

da seguinte fórmula:  

D = (1- (Ti / Tm)) * 100 



 

 

 

Sendo:  

“D” o índice de disponibilidade mensal do serviço;  

“Ti” o somatório dos períodos de indisponibilidade, em minutos, do serviço 

no mês de faturamento; 

“Tm” o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de 

faturamento. 

14. Em caso de necessidade de interrupção programada, a CONTRATADA 

deverá entrar em contato com a CONTRATANTE com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis, para agendar em comum acordo a data e 

hora da interrupção. 

15. Entende-se como “período de indisponibilidade” o tempo em minutos 

entre o início e a completa solução do problema, de acordo com os itens 2 

ao 6 deste anexo.  

16. O serviço será considerado “indisponível” quando ocorrer qualquer tipo 

de problema que impeça a transmissão ou a recepção do serviço através 

dele, ou ainda, nos casos descritos neste anexo e respectivos subitens, 

ficando a CONTRATADA isenta de responsabilidade por 

indisponibilidades comprovadamente geradas por problemas atribuídos à 

CONTRATANTE.  

17. Para o cálculo do índice de disponibilidade, nos meses de ativação e de 

desativação do serviço, o “Tempo Total Mensal” será calculado a partir do 

total de dias da prestação do serviço até o término da mesma, expresso em 

minutos, considerando-se o mês comercial de 30 dias. Para os outros 

meses, o valor do Tempo Total Mensal será sempre igual a 43.200 

(quarenta e três mil e duzentos) minutos.  

18.  Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado 

pela CONTRATANTE, relatório dos períodos de indisponibilidade do 

serviço contratado.  

19. Alterações no Índice de Disponibilidade Mensal identificadas após a 

emissão da fatura e que impliquem modificações nos descontos calculados, 



 

 

serão validadas de comum acordo entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE e contempladas na fatura subsequente.  

20. Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação 

pertinente que rege a matéria concernente às licitações e contratos 

administrativos e as disciplinas normativas no âmbito da 

CONTRATANTE.  

21. Quando houver indisponibilidade do serviço contratado, o desconto 

abaixo será aplicado automaticamente no pagamento da fatura referente ao 

mês em que houve a indisponibilidade, tomando-se como base a seguinte 

fórmula:  

Dc = (Cm * Ti) / Tm 

Sendo: 

“Dc” é o valor do desconto; 

“Cm” é o custo mensal do serviço;  

“Ti” é o somatório dos períodos de indisponibilidade, em minutos, do 

serviço no mês de 

faturamento;  

“Tm” é o tempo total mensal de operação, em minutos, no mês de 

faturamento. 

22. Para efeitos de descontos, o tempo de indisponibilidade deverá ser 

considerado entre o início da indisponibilidade até sua total recuperação.  

23. No caso de inoperância reincidente em um período inferior a 06 (seis) 

horas, contadas a partir do restabelecimento do serviço da última 

inoperância, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do serviço o 

início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o 

serviço estiver completamente operacional.  

24. Além do desconto estabelecido no item 21 deste anexo, ficam também 

estabelecidos limites de tolerância para os percentuais de disponibilidade 



 

 

calculados, que ao serem desrespeitados, determinarão glosas específicas 

sobre o custo total do serviço contratado, conforme definido a seguir: 

a. Percentuais inferiores a 90% e superiores a 80%, ensejarão glosa de 25% 

sobre o valor efetivamente executado no mês do inadimplemento. 

b. Percentuais iguais ou inferiores a 80% ensejarão glosa de 50% sobre o 

valor efetivamente executado no mês do inadimplemento. 

i. A reincidência do caso, acarretará sanções administrativas, tais como 

advertência, ou quiçá, multa de até 20% sobre o valor global do contrato e 

rescisão unilateral.   


