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HESK - Suporte ao usuário

Visando assegurar atendimento apropriado aos usuários, instruímos que as dúvidas acerca da 
operacionalização e manuseio do sistema deverão ser realizadas por meio da ferramenta HESK, no link: 

http://hesk.gdfnet.df.gov.br/comprasdf/

Após o acesso ao site, o usuário deverá clicar na opção Enviar um Ticket e será aberta uma nova tela 
onde os dados deverão ser preenchidos. Após esse passo, o usuário deve clicar na opção Enviar 
Ticket.

Importante!

OK

A abertura de chamado pelo Suporte ao 
Usuário (HESK) é importante, pois é por 
meio dele que conseguimos identificar 
as inconsistências ocorridas durante a 
utilização do e-Contratos. 
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Orientamos que para melhor compreensão do chamado, o usuário poderá enviar uma imagem da tela 
onde o possível problema ou dúvida possa estar ocorrendo. Para isso, na tela de preenchimento dos 
dados do usuário, existe a possibilidade de envio de até 3 anexos.

Toda interação sobre o sistema ocorrerá por meio do chamado que, uma vez aberto, gera um ID de 
Rastreamento, disponibilizado no e-mail cadastrado do servidor. Após investigação do chamado, 
nossa equipe responderá o chamado também por meio do HESK.
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Se ainda persistirem dúvidas a respeito do chamado aberto, o usuário poderá devolver a solicitação à 
equipe e-ContratosDF para esclarecimento utilizando o mesmo ID de Rastreamento, seguindo o 
seguinte passo: 

1) Buscar o chamado pelo ID de Rastreamento recebido no e-mail informado;
2) Preencher o campo Adicionar Resposta;  
3) Clicar no campo Enviar Resposta.



Importante!

OK

Somente o servidor com o perfil de 
Ordernador de Despesas poderá 
colocar o contrato na situação “Em 
ajuste”. 
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Ao consultar a Base de Conhecimento na ferramenta HESK, foram disponibilizados documentos 
alusivos ao sistema bem como os decretos, acórdãos e pareceres.
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