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3.6 – Requisitos mínimos da ferramenta de gestão de ordens de serviço:

3.6.1 - Permitir que o CONTRATANTE realize abertura das Ordens de Serviço por meio de template 

padrão contendo:
X

3.6.1.1 - Número da Ordem de Serviço X

3.6.1.2 - Data/hora automática da abertura X

3.6.1.3 - Solicitante (nome, telefone, e-mail) X

3.6.1.4 - Descrição dos serviços X

3.6.1.5 - Data/hora automática do aceite da Ordem de Serviço X

3.6.1.6 - Preposto (nome, telefone, e-mail) X

3.6.1.7 - Estimativa de tamanho, em pontos de função (é imprescindível que o sistema permita anexar 

arquivo com a Planilha de Métrica)
X

3.6.1.8 - Custo estimado da Ordem de Serviço X

3.6.1.9 - Registro da homologação X

3.6.1.10 - Data/hora da homologação automática X

3.6.1.11 - Responsável pela homologação (nome, telefone, e-mail) X

3.6.1.12 – Abertura de requisição de não conformidade X

3.6.1.13 - Motivo da requisição X

3.6.1.14 - Aceite definitivo X

3.6.1.15 - Data/hora automática do aceite definitivo X

3.6.1.16 - Responsável pelo aceite (nome, telefone, e-mail) X

3.6.1.17 - Tamanho efetivo de demanda, em pontos de função X

3.6.2 – Permitir que sejam anexados arquivos de até 20 (vinte) MB X

3.6.3 - Permitir que a CONTRATADA avalie a demanda e proceda a análise preliminar, registrando na 

Ordem de Serviço a métrica em pontos de função
X

3.6.4 - Permitir que a CONTRATANTE avalie a contagem de pontos de função apresentada e os prazos 

de entrega
X

3.6.5- Capacidade de permitir trocas de mensagens internamente na ferramenta Web, para comunicação 

entre CONTRATANTE e CONTRATADA, não passíveis de serem apagadas por ambas as partes
X

3.6.6 – Permitir criar painéis de controle com gráficos, permitindo o drill down até o nível das ordens de 

serviço
X

3.6.7 – Permitir verificar os custos associados em cada ordem de serviço X

3.6.8 – Permitir que o CONTRATANTE crie e personalize seus próprios relatórios e painéis de controle, 

sem a necessidade de intervenção da CONTRATADA
X

3.7 – Requisitos mínimos da ferramenta para gestão de ocorrências e registros de não conformidade:

S N

3.7.1 - Permitir que a CONTRATANTE registre ocorrências de erros ou melhorias X

3.7.2 – Permitir vincular a ocorrência a uma ordem de serviço X

3.7.3 – Permitir anexar uma imagem da tela do erro X

3.7.4 - Permitir classificar a ocorrência como aberta, em andamento, corrigida, fechada, cancelada ou 

reaberta
X

3.7.5 – Permitir classificar a severidade da ocorrência entre baixa, média, alta ou urgente X

3.7.6 – Permitir classificar a ocorrência como solicitação de “melhoria” X

3.7.7 – Permitir visualizar relatórios por tipo de ocorrência, permitindo a filtragem X
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PROVA DE CONCEITO

OBJETO: Demonstração de uma ferramenta integrada para gestão das ordens de serviço e da gestão dos requisitos de não conformidade, 

referentes à contratação da fábrica de software.


