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1 -  INTRODUÇÃO 

Este anexo tem por objetivo detalhar o quadro de qualidade deste termo de 
referência. 

2 -  REQUISITOS 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS DOCUMENTOS: FASE: 

1 -Termo de Referência 

2 - Anexo II Especificações Funcionais 

3 - Anexo IV Requisitos de Usabilidade  

4 -  Anexo VII Requisitos Tecnológicos 

L - Licitação; 

P - Prova de conceito; 

I - Implantação  

 

ID Condições para participação e qualificação técnica DOC  FASE 

1. 

 

Para habilitação na licitação, a empresa licitante deve 
apresentar: 

Comprovação de que é fabricante do produto oferecido, 
detentora dos direitos autorais desse produto, ou: 

Comprovação de que é autorizada ou sublicenciada pelo 
fabricante para fornecer as licenças da solução ofertada; e 

Comprovação de que está credenciada ou sublicenciada 
pelo fabricante como agente integrador ou implementador 
capacitado a prover os serviços objeto da licitação; e 

Comprovação de que o fabricante, a sublicenciada ou 
credenciada fornecerá os códigos-fonte  

Nos casos de consórcio, cada empresa deve apresentar em 
seu nome no mínimo a comprovação exigida, não eximindo 
o consórcio da comprovação exigida. 

 

TR Licitação 

2. Atestado ou certidão de capacidade técnica, em nome da 
empresa licitante ou de empresa do mesmo grupo 
empresarial, suas subsidiárias ou controladas, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
regular implantação da solução de TI para OSS ofertada em 
serviços no seguimento de telecomunicações. 

TR Licitação 

3. Serviço de suporte técnico na solução ofertada com 
atualização de versões e atendimento remoto com, no 
mínimo, a quantidade de pessoas indicada no TR de forma 
direta ou em último nível de atendimento após primeiro nível 
de atendimento por área especializada do Contratante, 
limitado a um atestado por empresa. 

TR Licitação 

4. Para fins de avaliação do atendimento a proposta deverá TR Licitação 
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conter: a Descrição geral do processo de desenvolvimento 
de software utilizado pelo fabricante para desenvolver e 
manter o Aplicativo. 

5. Discriminação da solução ofertada, indicando nome 
comercial, versão e relação de todos os módulos que a 
compõe. Na discrição de cada um dos itens da proposta 
contratada, deverá constar a respectiva referencia ao item 
de funcionalidade no edital da contratante. 

TR Licitação 

6. Declaração formal de que a licitante está ciente, concorda e 
atende a todas as exigências e itens contidos neste termo e 
em seus anexos. 

TR Licitação 

7. A proposta deverá conter também uma especificação 
detalhada dos ambientes de homologação e produção, em 
termos de tecnologia, qualidade, quantidade e capacidade 
(sizing), necessário para hospedar adequadamente o 
Aplicativo em ambiente centralizado a ser fornecido pelo 
contratante, com as características definidas para o sistema 
para atendimento à TELEBRAS. 

TR Licitação 

8. Deve constar também na proposta uma prévia do 
documento da transição final de forma a esclarecer, 
detalhadamente, como a licitante se propõe a executar tal 
processo.  

TR Licitação 

9. Nativamente, o Aplicativo deve ser orientado à arquitetura e 
SOA. 

RQ. Tecnológico Licitação 

10. Recurso para publicação e gerenciamento das principais 
funcionalidades e objetos de negócio, devidamente 
documentados, em repositório de serviços web do tipo 
barramento de serviços (ESB), permitindo que os mesmos 
possam ser acessados ou intercambiados em novas 
sequências de atividades no aplicativo ou em aplicações do 
contratante, de forma a conferir flexibilidade aos processos 
existentes no sistema. 

RQ. Tecnológico Licitação 

11. Funcionalidade que permita a obtenção de informações 
históricas. 

RQ. Tecnológico Licitação 

12. Funcionalidade para importação e exportação de arquivos 
WSDL referentes aos serviços publicados 

RQ. Tecnológico Licitação 

13. O OSS deve ter como referência os princípios de qualidade 
de software definidos na norma internacional ISO IEC 
9126:1991, versão brasileira NBR 13596:1996, e ao Modelo 
de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de 
Processos e Documentos 

RQ Técnico Implantação 

 Funcionalidade (adequação, acurácia, interoperabilidade e 
segurança) 

  

14. A integração ocorrerá em ambos os sentidos e deverá ser 
contínua ao longo do tempo de vida do Aplicativo, ou seja, 
desde a sua implantação até a sua descontinuidade. Nesse 
período, a integração deverá ocorrer ininterruptamente. 

RQ Integração Prova de 
Conceito 

15. As integrações, via arquivos ou webservices, devem prever 
as mesmas diretrizes de segurança e auditoria definidos 
neste TR, em especial quanto à identificação da operação 
no Aplicativo e do usuário real que a realizou, não podendo 
ser registrado usuário genérico utilizado para autenticação 

RQ Integração Implantação 
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no webservice. 

16. O Aplicativo deverá apresentar a funcionalidade de controle 
de acesso por perfil de usuário com o objetivo de gerenciar e 
monitorar todas as operações do sistema, por meio de 
acesso seletivo a funcionalidades do aplicativo, com 
visibilidade dos itens de menu de acordo com o perfil do 
usuário. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

17. Nativamente, acesso seletivo à visualização e edição de 
campos nas interfaces, de acordo com o perfil do usuário. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

18. Nativamente, o mecanismo de controle de acesso do 
Aplicativo deve atender, no mínimo, ao requisitos de Perfis 
diferenciados de acesso por lotações, funcionalidades e 
informações. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

19. Não poderão existir identificadores de usuários (login) 
inscritos em qualquer parte do código do programa ou 
arquivos auxiliares, à exceção dos históricos de acesso e 
ações no sistema (log). 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

20. Senhas de acesso não poderão estar escritas em qualquer 
parte do código do programa ou arquivos auxiliares. 

 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

21. As saídas do Aplicativo deverão possuir rótulo de 
classificação da informação; 

 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

22. O Aplicativo não permitirá que cada usuário mantenha 
sessões abertas em mais de uma estação de trabalho ao 
mesmo tempo, embora sejam facultadas múltiplas sessões 
na mesma estação de trabalho. 

RQ Segurança Implantação 

23. Nativamente, para assegurar a integridade e a 
confidencialidade das informações do Aplicativo, deverá 
haver monitoramento por meio de registros (log) de 
operações no sistema, com abrangência de, no mínimo, de 
Tentativas de acesso ao sistema (login), aceitas e rejeitadas. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

24. Identificação do usuário ou origem do dado (migração, 
integração, etc.). 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

25. Identificação da estação de trabalho (IP e agente do 
navegador). 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

26. Identificação do tipo da transação (inclusão, consulta, 
alteração, exclusão, etc.). 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

27. Identificação da funcionalidade do sistema que provocou a 
operação. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

28. Data, hora e detalhes de eventos-chave, como, por exemplo, 
horário de entrada (logon) e saída (logoff) do sistema. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 

29. Tentativas de acesso a recursos críticos, aceitas e rejeitadas RQ Segurança Prova de 
Conceito 

30. Alterações na configuração do sistema. RQ Segurança Prova de 
Conceito 

31. Conteúdo das informações críticas modificadas. RQ Segurança Prova de 
Conceito 

32. Nativamente, o Aplicativo deve permitir pesquisas por 
quaisquer das informações armazenadas nos registros 
(logs), apresentando, no mínimo, usuário, data, hora, 
estação de trabalho (IP e agente do navegador), código da 
transação, alterações e consultas efetuadas. 

RQ Segurança Prova de 
Conceito 
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33. Nativamente, os recursos e informações de registros (log) do 
Aplicativo deverão estar protegidos contra falsificação e 
acesso não autorizado, não sendo permitida qualquer 
modificação nos registros. 

RQ Segurança Implantação 

34. Os registros (log) de auditoria deverão ser produzidos, 
enviados para alerta e armazenados com base em 
parametrização de tipos de eventos e de período de 
retenção por parte do contratante. 

RQ Segurança Implantação 

35. Nativamente, o Aplicativo deve ser homologado para 
funcionamento com o banco de dados Oracle 11g, que será 
utilizado durante o projeto. 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 

36. O armazenamento de metadados necessários ao 
processamento das regras de negócio deve ser realizado no 
banco de dados. 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 

37. Nativamente, permitir a parametrização de menus, telas, 
relatórios, gráficos e regras de negócio. 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 

38. Permitir a emissão de relatórios referentes às 
parametrizações realizadas no sistema 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 

39. Permitir o agendamento e gerenciamento de tarefas e 
relatórios a serem realizados automaticamente. 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 

 Usabilidade (inteligibilidade, apreensibilidade, 
operacionalidade e atratividade) 

  

40. Nativamente, as mensagens podem ser alteradas de acordo 
com a documentação do sistema e orientação do Gestor. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

41. Nativamente, apresentar mensagens de erro com 
informações suficientes para o entendimento da situação de 
erro. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

42. Nativamente, diferenciar, de modo inequívoco, ilustrando 
com símbolos distintos, os tipos de mensagens: 
confirmação, advertência, erro, entre outros. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

43. Ter capacidade para emissão de alertas especiais de 
gravidade da operação nos casos indicados pelo Gestor. 

RQ Usabilidade Implantação 

44. Nativamente, apresentar alertas claros para as 
consequências de determinada confirmação. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

45. Exibir, em cada interface, a identificação da função do 
programa que está sendo executada no momento. 

RQ Usabilidade Implantação 

46. Deve apresentar a descrição, utilizando o atributo “alt”, em 
todas as imagens existentes nas telas. 

RQ Usabilidade Implantação 

47. Dispor, para todos os relatórios gerados, de opção de 
completa visualização no monitor do computador, em 
formato PDF, antes da opção de envio para impressora. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

48. Nativamente, apresentar, a partir de qualquer interface do 
software, ajuda on-line com acesso a tópicos do manual do 
usuário selecionados de acordo com o contexto. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

49. Nativamente, os textos das interfaces com o usuário 
(incluída ajuda on-line) devem estar de acordo com a 
ortografia da língua portuguesa do Brasil, conforme 
legislação vigente, não sendo exigida adequação à reforma 
ortográfica de 2009. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

50. Nativamente, admitir armazenamento na base de dados de RQ Usabilidade Prova de 



Página 6 de 9 do TR-007-3700 de 03/09/2015 

 

palavras acentuadas e caracteres especiais e apresentá-las 
com ordenação adequada. 

conceito 

51. Assegurar que não existam objetos multimídia com 
animações ou intermitência na tela que não possam ser 
controlados pelo usuário. 

RQ Usabilidade Implantação 

52. Criar cabeçalhos e definições dos links de forma clara e 
concisa. Assegurar que as palavras-chave de todos os 
cabeçalhos, notas e menus signifiquem exatamente o que 
se pretende, não permitindo a existência de mais de uma 
palavra com o mesmo significado e uma palavra utilizada 
com mais de um significado. Exemplo: gravar e salvar, 
excluir e deletar, matrícula identificação do servidor, servidor 
no sentido de máquina e de pessoa e processo no sentido 
de procedimento e processo administrativo. 

RQ Usabilidade Implantação 

53. Nativamente, assegurar a padronização do leiaute, ou seja, 
o mesmo estilo de apresentação em todas as páginas. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

54. Fornecer resumos das tabelas utilizando o atributo 
“summary”, caso seja criada uma tabela para dados. 

RQ Usabilidade Implantação 

55. Não utilizar tabelas para efeito de disposição das 
informações nas páginas. Usar folhas de estilo para a 
diagramação das páginas. 

RQ Usabilidade Implantação 

56. Nativamente, identificar de forma clara o destino de cada 
link, botão ou elemento que submeta uma ação. Utilizar 
textos claros e objetivos mostrando o verdadeiro sentido e 
destino do link.  

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

57. Em relação a campos de entrada de dados, o Aplicativo 
deve, por meio de funções de parametrização: 

1. Nativamente, possibilitar além da navegação usual com o 
mouse a navegação entre os campos do formulário 
utilizando apenas o teclado, inclusive com teclas de atalho. 

2. Nativamente, possibilitar criar, desabilitar e reabilitar 
campos por meio de interface gráfica. 

3. Exibir valor padrão (default) para campos de dados, 
quando aplicável. 

4. Nativamente, apresentar interface com o cursor 
posicionado no campo mais provável de preenchimento 
inicial e o foco no botão mais provável de acionamento pelo 
usuário. 

5. Nativamente, indicar quais campos são de preenchimento 
obrigatório. 

6. Nativamente, usar máscara de edição  

7. Usar mecanismo de validação local onde for cabível. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

58. Nativamente, as operações copiar, recortar e colar devem 
estar ativadas em todas as interfaces onde seu uso não seja 
proibitivo. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

59. Deve possibilitar pesquisa com flexibilidade de o argumento 
ser parcial, por meio do uso de curingas, com digitação das 
palavras com e sem acento, e com e sem caracteres 
especiais, independentemente da forma que estão 
armazenadas na base de dados. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 
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60. Prover mecanismo de salvamento parcial, ou seja, dados 
digitados em uma interface devem ser armazenados ao 
mudar para outra interface, mesmo que a transação lógica 
esteja incompleta, em prevenção à perda de dados digitados 
na situação de encadeamento de múltiplas interfaces para 
compor uma transação de banco de dados. Nesta situação, 
o aplicativo deve permitir o cancelamento da operação pelo 
usuário. 

RQ Usabilidade implantação 

61. Quando o sistema inicia uma operação demorada, o OSS 
deve: 

1. Exibir indicador de progresso da operação. 

2. Permitir o cancelamento da operação pelo usuário. 

3. Permitir que seja iniciada outra operação, podendo ser em 
uma outra sessão, não dependente da que está demorando, 
quando aplicável. 

RQ Usabilidade implantação 

62. Nativamente, impedir duplo acionamento de operações por 
meio da inibição de botões, telas ou controles como ação 
imediata após uma requisição do usuário e que persista até 
a conclusão da ação. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

63. Permitir operações em lote, sempre que couber. RQ Usabilidade implantação 

64. Apresentar a opção de marcar e desmarcar todos os itens 
para dar prosseguimento em uma operação, quando os 
valores forem apresentados em forma de lista. 

RQ Usabilidade implantação 

65. Sempre que possível, apresentar a interface preenchida 
diretamente, com todos os dados já disponíveis na base do 
Aplicativo 

RQ Usabilidade implantação 

66. Disponibilizar pelo próprio sistema o download de qualquer 
componente, nas versões atualizadas, necessário para 
acesso às informações disponibilizadas, por exemplo o 
Adobe Acrobat. 

RQ Usabilidade implantação 

67. Permitir ao usuário retornar à página inicial a qualquer 
momento com um único “clique” do mouse. 

RQ Usabilidade Prova de 
conceito 

 Eficiência (comportamento em relação ao tempo e utilização 
de recursos ) 

  

68. O desempenho e a disponibilidade dos ambientes 
computacionais que hospedam o sistema não poderão ser 
degradados devido às demandas geradas pela quantidade 
de usuários do Aplicativo, inclusive referentes às integrações 
com os sistemas do contratante. 

RQ Integração Implantação 

 Manutenibilidade (analisabilidade, modificabilidade, 
estabilidade e testabilidade) 

  

69. Serão mantidos, no mínimo, os ambientes de homologação 
e produção. 

RQ Tecnológico Implantação 

 Portabilidade (adaptabilidade, capacidade para ser 
instalado, coexistência e capacidade para substituir) 

  

70. Nativamente, a parte cliente do Aplicativo deve ser 
totalmente compatível com, no mínimo, os navegadores 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 
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Internet Explorer 7.x e 8.x e Firefox 3.x, crome 10 
independentemente do sistema operacional e da arquitetura 
de hardware da estação cliente. 

71. O APLICATIVO deve utilizar protocolo LDAP e LDAPS para 
integração com serviços de autenticação. 

RQ Tecnológico Prova de 
conceito 

 Confiabilidade (maturidade, tolerância a falhas , 
recuperabilidade) 

  

72. A aplicação deve continuar funcionando corretamente 
mesmo quando uma das máquinas do cluster for desligada 
ou apresentar defeito. 

RQ Tecnológico Implantação 

73. A integração não pode causar qualquer perda de dados, de 
relacionamento, de consistência ou de segurança nos 
sistemas da TELEBRAS e no Aplicativo. 

RQ Tecnológico Implantação 

74. A aplicação deve estar preparada para funcionar em 
ambiente de alta disponibilidade. Entende-se por alta 
disponibilidade a situação em que qualquer um dos 
servidores possa atender a cada requisição, sem perda de 
dados ou consistência da aplicação. 

RQ Tecnológico Implantação 

75. Nativamente, o OSS deve detectar e tratar todos os erros e 
exceções ocorridos durante o acesso a qualquer 
componente externo ao sistema, por exemplo, banco de 
dados, webservices, etc. 

RQ Segurança 
da Informação 

Implantação 

 Documentação   

76. Toda a documentação entregue pela contratada deve estar 
em mídia digital, gravada em CD ou DVD, no formato da 
ferramenta na qual foi originalmente produzida, permitindo 
edição pelo contratante, e em PDF, sem nenhuma restrição 
para aproveitamento do conteúdo. 

RQ 
Documentação 

Implantação 

77. Toda documentação entregue pela contratada, obrigatória 
ou não, deve estar aderente ao padrão estabelecido pela 
própria contratada, em relação aos elementos leiaute, 
formato, tipologia gráfica, descrição de conteúdo (sumário), 
índices, numeração de páginas, colocação de figuras e 
tabelas, classificações de segurança, entre outros, de modo 
que os usuários tenham a consulta facilitada após 
assimilação do primeiro documento com que entrem em 
contato. 

RQ 
Documentação 

Implantação 

78. Apostilas de treinamento, além de cópia digital, devem ser 
fornecidas em papel, conforme “Requisitos de Treinamento". 

RQ 
Documentação 

Implantação 

79. A cada atualização de versão do Aplicativo entregue ao 
contratante, a contratada deve entregar novas versões de 
documentos ou novos documentos que reflitam todas as 
alterações trazidas pela nova versão do sistema. 

RQ 
Documentação 

Implantação 

80. Deverá ser mantido pela contratada glossário único de 
negócio 

RQ 
Documentação 

Implantação 

81. Deverão ser entregues pela contratada, no mínimo, os 
seguintes manuais: 

1. Manual do gestor do sistema: características das regras 
de negócio e orientações operacionais referentes ao perfil 
de acesso gestor, com descrição de todos os processos 
gerenciados pelo Aplicativo. 

2. Manual do usuário: orientações operacionais para cada 
público-alvo do Aplicativo. 

Documentação Prova de 
conceito 
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3. Manual de instalação: roteiro sobre a instalação do 
Aplicativo com as configurações específicas para o 
contratante. 

4. Manual de operação: descrição detalhada de todas as 
rotinas a serem executadas em ambiente de produção, com 
roteiros passo a passo, em situação normal de 
processamento e em situação de contingência. 

5. Manual de monitoração: roteiro para avaliação de 
desempenho e verificação de disponibilidade do Aplicativo. 

 


