ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. Contratação da empresa Verdanatech Com. Serv. Informática LTDA – ME (CNPJ
07774077/0001-68) para capacitação d o s servidores da área de tecnologia da informação
no curso “Gestão de Serviços com GLPI”, in company, na modalidade EaD ao vivo.

2.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO
2.1. Implementar melhorias nos processos de trabalho.

3.

QUAL O PROJETO OU ATIVIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA ÁREA AFETADO PELA AÇÃO DE
CAPACITAÇÃO
3.1. Atendimento de TIC.

4.

QUAL RESULTADO DO PROJETO E OU ATIVIDADE ESPERADO APÓS A CAPACITAÇÃO
4.1.

Aumento da adesão aos processos ITIL.

5. QUAL SERÁ A APLICAÇÃO DIRETA NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS SERVIDORES

5.1.
5.2.
5.3.

Aprendizado sobre os principais recursos do GLPI fornecendo condições aos treinandos de
melhorarem o gerenciamento de serviços de TI;
Melhoria da gerência de ativos de rede;
Melhoria da gestão de portifólio de serviços.

6. JUSTIFICATIVA PARA QUANTIDADE DE SERVIDORES INDICADOS PARA A CAPACITAÇÃO

6.1.

A capacitação abrangerá os representantes das principais áreas responsáveis pelo
atendimento de TI de primeiro e segundo nível do TRF-2 e JFRJ os
quais estão listadas aseguir:
6.1.1. Coordenadoria de Atendimento Local SJRJ – COATLO-RJ e
Equipe de gerenciamento de ativos de TI – DISUS-GATI;
6.1.2. Seção de Atendimento Remoto, Atendimento Especializado e Monitoração – SEAREM;
6.1.3. Seção de Gestão de Serviços – SESERV;
6.1.4. Seção de Atendimento Almirante Barroso – SEATAB;
6.1.5. Seção de Atendimento Venezuela – SEATVZ e Seção de
Atendimento Rio Branco –SEATRB;
6.2. Prioritariamente participarão da referida capacitação servidores das áreas descritas no item
6.1. Por se tratar de curso in company,ou seja, com turma fechada, o
qual comporta a possibilidade de participação de mais alunos sem
acréscimo de custo, serão disponibilizadas vagas adicionais para o
referido treinamento até o limite de 30(trinta) alunos.

JUSTIFICATIVA
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

O GLPI é um sistema voltado a Gerenciamento de Serviços TI (ITSM, IT Service Management),
implantado em 17/12/2018, e que é utilizado por todo o Poder Judiciário Federal da 2a
Região. O desenvolvimento do código-fonte do GLPI é coordenado pela multinacional TECLIB.
O GLPI é o sistema que gerencia toda a atividade executiva da STI. É o equivalente em grau de
importância do que é o Sistema Processual para área finalística. Isso torna imperiosa a
capacitação do máximo de servidores para melhoria dos processos de trabalho de TIC.
Acrescente-se que a STI atua cumulativamente como administradora e usuária do GLPI fato
que exige das equipes técnicas conhecimentos avançados não adstritos à simples operação do
GLPI.
Como a maior parte dos sistemas de TI, o GLPI é um sistema totalmente personalizável de forma
que, para o sucesso da sua sustentação, é essencial que as ações de capacitação não tenham
uma abordagem geral similar a de capacitações oferecidas em turmas mistas. Isso porque em
turmas mistas não é possível alcançar um aprofundamento temático se comparado a um
treinamento in company. Em treinamento in company há possibilidade de ser discutir
singularidades específicas dos processos ITIL adotados no TRF-2 os quais refletemdiretamente
nas características específicas de como o GLPI está implantado bem como as limitações à sua
configuração decorrentes dos processos de trabalho adotados no TRF-2.
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7.

7.5.

8.

Desde a implantação do GLPI em 17/12/2018 foram lançadas diversas atualizações que
modificaram de forma significativa o GLPI. Esse fato impõe a necessidade de, periodicamente,
realizar a atualização tecnológica das equipes técnicas por meio de capacitações específicas.

PLATAFORMA ONLINE DE CAPACITAÇÃO

8.1 A capacitação será realizada n o f o r m a t o E a D a o v i v o ( t e l e p r e s e n c i a l ) utilizando a Plataforma
Z o o m de Webconferência da CONTRATANTE, sem uso do recurso de gravação da Plataforma.
9. QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS POR TURMA
9.1. A capacitação deverá admitir a inscrição de até 30(trinta) alunos por turma.
10. MATERIAL DIDÁTICO

10.1.
A CONTRATADA deverá fornecer todo o material didático no formato digital para cada um
dos participantes do treinamento.
10.2
A documentação didática deverá cobrir de maneira organizada, didática e completa todos os
tópicos do treinamento em questão, devendo ser usada pelos alunos como material de referência durante e,
principalmente, após a realização do mesmo. Não se restringindo a uma simples cópia do conjunto de
transparências ou material de apresentação empregado pelo instrutor.
11. ORÇAMENTO ESTIMADO

Valor total de R$ 8.000,00 para turma de até 30 alunos, com a lotação máxima da turma o custo por
11.1.
aluno ficará em R$266,66.
12. OBRIGAÇÕES
12.1 Obrigações da Contratada durante a vigência do curso:
12.1.1 - Apresentação de textos de boa qualidade e que primem pela clareza, objetividade e limpeza;
12.1.2 – Emitir certificado dos participantes considerando a frequência mínima de 75% da carga horária total
do curso, com o nome completo, período, carga horária total e conteúdo do curso. A empresa deve, com a
finalidade de emitir certficados, aceitar todos os nomes dos participantes fornecidos pelo TRF da 2ª Região, não
podendo, em hipótese alguma, exigir quaisquer dados dos participantes, tais como: endereço, CPF, RG, Carteira
Funcional e outros.
12.2 A contratada deverá manter, durante a vigência do contrato, a regularidade fiscal para com o FGTS, a
Fazenda Federal – relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e o Ministério do Trabalho, sob pena de
rescisão contratual, além da aplicação das penalidades legal e contratualmente previstas (Acórdão nº 964/2012
– Plenário – TCU).
12.3 Apresentação de propostas, notas fiscais e/ou outros documentos de cursos assemelhados, ministrados em
outros órgãos, que justifiquem o valor cobrado pela instrutoria, a fim de comparação com o cobrado ao Tribunal
como justificativa de preço para a contratação.

13.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da
rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, CONTRATADA que:
13.1.1 Apresentar documentação falsa;
13.1.2 Fraudar a execução do contrato;
13.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.4 Cometer fraude fiscal;
13.1.5 Fizer declaração falsa;
13.1.6 Não retirar nota de empenho no prazo estabelecido;
13.1.7 Não mantiver a proposta;
13.2 Para os fins do item 13.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8666, de 1993, e no art. 7º da Lei nº 10.520,
de 17/7/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total ou parcial
do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com
as multas definidas nos itens “4”,”5” e “6” abaixo, com as seguintes penalidades:
13.3.1 Advertência;
13.3.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região(TRF2), por prazo não superior a dois anos;
13.3.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior;
13.3.4 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de
até cinco anos.
13.4 No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
13.5 No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará
sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
13.6 Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:
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13. SANÇÕES

13.6.1 Deixar de iniciar, ou realizar, sem causa justificada, a execução do contrato no dia e hora estipulado
na nota de empenho.
13.7 Quando do cumprimento de obrigações específicas e gerais da Contratada especificadas no edital e Projeto
Básico, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre
0,1% e 0,5% do valor do contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2% de
descumprido mais de um item obrigatório concomitantemente.
13.8 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
13.8.1 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 15(quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.8.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
13.9 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei nº
8.666/93.
14. ENCARGOS DAS PARTES
As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial.
O contratado deve:
a) Responsabilizar-se pelas despesas extras nos casos de retardamento, de falha na execução do
contrato ou de inexecução total ou parcial do objeto.
b) Ministrar o curso com carga horária diária máxima de 8(oito) horas e carga horária total de 24(vinte
e quatro) horas.
c) Indicar instrutor com domínio técnico do conteúdo do curso.
O TRF2 deve:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO pertinentes ao objeto,
para a fiel execução do avençado;
b) Disponibilizar sala virtual na Plataforma de Webconferências ZOOM, com as configurações
solicitadas pela CONTRATADA, que deverá agendar data para teste das configurações com
antecedência mínima de 9 dias da data de início do curso.

15. CONDIÇOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

16.1 Nivelamento de conhecimento e alinhamento das expectativas
 Conceitos Organizacionais e de Gestão Empresarial
 Conceitos de Planejamento Estratégico
 Relacionamento da TI com o Negócio
o Problemas cotidianos da TI nas Organizações
16.2 Introdução ao Gerenciamento de Serviços
 Principais conceitos e boas práticas
o ITIL®
o ABNT ISO/IEC 20000
o Problemas na adoção das boas práticas
16.3 Uma visão geral do Sistema GLPI
16.3.1 Arquitetura do GLPI
16.3.2 Principais recursos
16.3.3 Por que usar o GLPI
16.4 Montagem do Ambiente para o Curso
16.4.1 Instalação e configuração
16.4.2 Laboratório
16.5 Conhecendo o Sistema GLPI
16.5.1 Principais características da interface do Sistema
16.5.2 Realizando ajustes finos no Sistema
16.5.3 Instalação de plugins
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15.1 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto será recebido:
- Provisoriamente: através de recibo aposto no documento fiscal, para verificação da conformidade do serviço com as
especificações;
- Definitivamente: após vistoria e observação, em até 10(dez) dias, através do atesto do documento fiscal
15.2 O pagamento será efetuado após a realização das aulas ministradas, através de ordem bancária e depósito em conta
corrente, à vista do documento fiscal apresentado pela contratada, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados a partir
da data de atesto do documento de cobrança de valor superior a R$8.000,00, ou, em até 5 (cinco) dias úteis para valores
inferiores ao citado, contados a partir do recebimento do documento fiscal.
15.3 O documento fiscal que for apresentado com erro será devolvido ao contratado para retificação e reapresentação
acrescentando-se, no prazo fixado no item 2, os dias que se passarem entre ata da devolução e a da reapresentação.
15.4 Por força do disposto no art. 64 da Lei nº 9.430 de 27/12/96 será efetuada, no ato do pagamento e sobre o valor do
documento fiscal retenção na fonte de tributos e contribuições (IRP, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) nos percentuais
constantes da coluna 6 da tabela retenção do anexo I da Instrução Normativa nº 480 de 15/12/04 da Secretaria da Receita
Federal, exceto para as que se enquadrem nas hipóteses de isenção ou não retenção previstas no artigo 18 da supracitada
Instrução Normativa. No caso de enquadramento, serão também retidos os tributos elencados do Decreto nº 24.147 de
24/11/04 e na IN100/INSS/DC de 18/12/03.
16. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

16.6

16.7
16.8

16.9

16.10
16.11

16.12

16.13

16.14
16.15

16.16

16.17

16.18
16.19

16.20
16.21
16.22
16.23
16.24

Tarefas Agendadas
16.5.4.1
Usando o CRON para agendar tarefas
16.5.4.2
Tarefas agendadas: CLI ou GLPI?
Estratégia de Implantação da Central de Serviços
16.6.1 A Central de Serviços e suas principais atribuições
16.6.2 Tipos de Centrais de Serviços
16.6.3 Um exemplo de estratégia
Gerenciamento de Entidades
Gerenciamento da Comunicação
16.8.1 Processo de comunicação
16.8.2 SPOC: Single Point of Contact
16.8.3 Seleção dos meios de contato
16.8.4 Apresentação de casos
16.8.5 Fluxo da Comunicação no N1
16.8.6 Gerenciamento de Notificações no GLPI
16.8.7 Ajustes finos no serviço de entrega de e-mails
Gerenciamento da estrutura física da Empresa
16.9.1 Gerenciamento de Localidades
16.9.2 Gerenciamento de Pontos Terminais de Rede
16.9.2.1
Conceitos e modelo de gerenciando com base em práticas de
mercado
Gerenciamento de Fabricantes
Gerenciamento de Ativos no GLPI
16.11.1 Processo de gerenciamento de ativos e responsabilidades
16.11.2 Definição de Status para Ativos a serem gerenciados
16.11.3 Nomenclatura de ativos
16.11.3.1
Um modelo já amadurecido no mercado a ser utilizado
16.11.4 Tipificação de ativos
16.11.4.1
Um exemplo de dicionário de itens
Gerenciamento de Ativos de Rede
16.12.1 Criação de modelos de equipamentos
16.12.2 Criação de templates
16.12.3 Criação e gerenciamento de portas de rede
16.12.4 Criação de redes Wifi
Gerenciamento de Impressoras
16.13.1 Criação de modelos de equipamentos
16.13.2 Criação de templates
16.13.3 Criação e gerenciamento de portas de rede
Gerenciamento de Cartuchos de Impressoras
16.14.1 Criar itens e gerenciar estoque
Gerenciamento de Telefones
16.15.1 Criação de modelos de equipamentos
16.15.2 Criação de templates
16.15.3 Criação e gerenciamento de portas de rede
Gerenciamento de Insumos
16.16.1 Criar insumos
16.16.2 Gerenciar estoque
Gerenciamento de Computadores
16.17.1 Sistemas Operacionais
16.17.2 Versão de S.O., Service Packs, Arquitetura, Edições,
Kernels e versões de Kernels, Fontesde atualizações
16.17.3 Gerenciar modelos e templates
16.17.4 Adicionar interface de rede
Gerenciamento de Monitores
Gerenciamento de Softwares
16.19.1 Categorização de softwares
16.19.2 Tipos de Licenças
16.19.3 Gerenciamento de Versões
16.19.4 Vincular software a PC
Interconectar Equipamentos dentro do GLPI
Distribuir Equipamentos Fisicamente pela Empresa
Conectar equipamentos aos pontos terminais
Gerenciamento de empréstimos
Gerenciamento de Usuários
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16.5.4

16.24.1 Gerenciar usuários
16.24.1.1
Processo e métodos de autenticação
16.24.2 Gerenciar grupos
16.24.3 Gerenciar perfis de usuários
16.25 Gerenciamento do Portfólio de Serviços
16.25.1 Conceitos importantes
16.25.1.1
Definição de Serviço
16.25.1.2
Definição de Ativos
16.25.1.3
Construção de um serviço
16.25.2
16.25.3
16.25.4
16.25.5
16.25.6

16.26

16.27

16.28

16.29

16.30
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16.31

Relacionamento entre serviços
ANS: Acordo de Nível de Serviço
Como calcular uma Prioridade
Processo de identificação de um serviço
Gerenciamento do Calendário de atendimento
16.25.6.1
Tempo útil para atendimento
Feriados
16.25.6.2
16.25.7 Tarefas de Serviços
16.25.8 Criando um Catálogo de Serviços
16.25.9 Regras de Negócio para Chamados
Gerenciamento de Conhecimento no GLPI
16.26.1 Conhecimento
16.26.2 FAQ
16.26.3 Exemplo de Framework para Gestão de Conhecimento
16.26.3.1
Padrões de nomenclatura para Artigos publicados
16.26.3.2
Categorização de conhecimento
16.26.4 Publicando um artigo na FAQ
16.26.5 Explorando recursos HTML na produção de Artigos
Gerenciamento do Ciclo de Vida de Chamados
16.27.1 Incidente
16.27.2 Requisição
16.27.3 Problema
16.27.4 Mudança
16.27.5 Solicitação de aprovação para chamados
16.27.6 Relacionamento de chamados
16.27.7 Chamados recorrentes
Gerenciamento de Indicadores
16.28.1 Definição de Valor
16.28.2 Pesquisa de satisfação
16.28.3 Coleta de dados diretamente no sistema
16.28.4 O Plugin Dashboard
Automatizando inventário de computadores com o Fusioninventory
16.29.1 Processo de comunicação Gerente x Agente
16.29.2 Instalação do plugin Fusioninventory
16.29.3 Instalação do agente Fusioninventory
Backup e Restauração do sistema
16.30.1 Revisão da arquitetura do sistema para Backup
16.30.2 Processo eficiente de Backup
16.30.3 Processo de restauração do sistema
Upgrade do Sistema
16.31.1 Processo de Upgrade do Sistema
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