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TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DE ACESSO PELA
PRODEMGE DE ALUNOS DO TRIBUNAL A CURSOS DISPONÍVEIS EM SUA PLATAFORMA DE EAD.  

 

1. INTRODUÇÃO
Este termo de referência tem por objetivo caracterizar os objetos a serem contratados; estabelecer normas, especificações e

procedimentos que orientem a execução dos serviços e fornecimento dos materiais; estabelecer nível de qualidade desejado para os
materiais e serviços com base nos elementos que constituem a contratação; estabelecer os critérios de medição e pagamento para os
serviços que serão desenvolvidos durante o cumprimento e execução de cada objeto descrito em seu respectivo lote.
 
2. SETOR REQUISITANTE

Gerência Administrativa com acompanhamento do CGTIC/TJMMG (Comitê de Gestão e Governança em Tecnologia da
Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais) conforme Resolução n. 211/2015 do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ e Resolução n. 175/2016 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.
 
3. JUSTIFICATIVA

A permissão de acesso a muitos dos sistemas providos e gerenciados pela PRODEMGE e essenciais às atividades do
Tribunal, como por exemplo o Armazém de Informações do SIAFI e SIAD, é condicionada à conclusão de um treinamento específico
ministrado pela PRODEMGE para que o servidor possa operar adequadamente a ferramenta.

Já existe uma demanda reprimida para que as servidoras ocupantes dos cargos de Auditora Interna e Gerente Administrativa
tenham amplo acesso ao Armazém de Informações do SIAD e assim, obtenham os dados necessários para instrução de auditorias,
inventários, relatórios de despesas, programações orçamentárias e outros atos de gestão.

Sendo assim, é essencial a celebração do contrato de prestação de serviços de educação à distância com a Prodemge para
possibilitar que os servidores recebam o devido treinamento e assim obtenham o acesso necessário a sistemas extremamente estratégicos às
atividades do Tribunal. A solução para viabilizar o atendimento à necessidade descrita é a contratação da PRODEMGE para prestar
serviços de educação à distância, por meio da liberação de acesso de servidores do Tribunal a cursos disponíveis em sua plataforma EAD.

 
4. QUANTITATIVOS
 

OBJETO UNIDADE

TOTAL

PARA O
PERÍODO

CONTRATUAL

CURSO DE CAPACITAÇÃO À
DISTÂNCIA EM ARMAZÉM DE

SISTEMAS CORPORATIVOS
UN 20(VINTE)

 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS DO SERVIÇO
5.1. Por se tratar de um monopólio da PRODEMGE, todo o detalhamento, deveres e responsabilidades das partes, SLA e fluxo do serviço
encontra-se na minuta contratual , sei 0192569, consoante caderno de serviços da Estatal.
 
6. OBSERVAÇÕES GERAIS
6.1. A presente demanda contratual refere-se a cursos nas plataformas do SIAFI e SIAD, conforme necessidade levantada pela
administração do Tribunal.
 
7. PAGAMENTO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATANTE registrará todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos e a execução dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
7.2. Os PAGAMENTOS pelos serviços contratados dar-se-ão com periodicidade mensal após prestação do serviço, aferição e atesto. 
 
8 - MINUTA CONTRATUAL
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A Minuta contratual consta como anexo deste Termo de Referência , sei 0192569
 
******************************************************************************************************************
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