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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 014/2011 

 
1 - OBJETO 

1.1 - O objeto do presente Pregão é o Registro de Preços, por 12 (doze) meses, de prestação de 
serviços de envio de até 10.000.000 (dez milhões) de Mensagens de Texto SMS (Short Message 
Service), em Dispositivos Móveis. Esse serviço inclui o Gerenciamento e Licenciamento de uso de 
Plataforma, Aplicativos, Infraestrutura e Suporte Técnico necessários. 

1.2. - O serviço deverá ter abrangência para todas as operadoras de telefonia móvel que atuam no 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.1 - O serviço deverá permitir as seguintes facilidades: 
 

a) Envio de mensagens com confirmação da entrega nas operadoras de telefonia móvel de 
destino, e a confirmação de entrega nos telefones celulares das operadoras que 
disponham do serviço; 

b) Registro, rastreamento e geração de relatórios de todas as transmissões efetuadas com 
informações sobre o destino, data e hora; 

c) Consulta e relatório do status de cada mensagem enviada; 

d) Organização dos destinatários em grupos; 

e) Envio de mensagens uma a uma e em lote; 

f) Envio de mensagens de forma instantânea ou agendada; 

g) Geração de relatórios de desempenho para todo o tráfego de mensagens; 

h) Geração de relatórios e gráficos consolidados; 

i) Exportação de relatórios em formato TXT/CSV e XLS; 

j) Interface web para visualização dos relatórios e exportação dos mesmos; e 

k) Interface web para personalização dos relatórios. 

2.2 - O serviço deverá ser disponibilizado pela Internet, através das seguintes interfaces: 

a) Portal web, que deverá permitir o envio de mensagens em lote e o monitoramento e 
administração das transmissões efetuadas; 

b) Por meio de interface web service XML/SOAP via web, que deverá permitir integração com 
as aplicações do CONTRATANTE; 

c) Por meio de requisições HTTP/HTTPS: com passagem de parâmetros diretamente na 
barra de endereços do navegador web, e com a possibilidade do CONTRATANTE 
desenvolver uma página que contenha as requisições de envio a vários usuários, 
semelhante a um processamento em lote (batch); e 

d) Por meio de transferência segura de arquivos – FTPS. 
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2.3 - O portal web deve permitir que os usuários/administradores do serviço, por parte do 
CONTRATANTE, possam: 

a) Criar várias subcontas para uma conta Master; 

b) Permitir níveis de usuários diferenciados, mediante atribuição de senhas 

c) e perfis de acesso, com permissões de utilização, recursos e acessos a funcionalidades 
distintas; 

d) Limitar o envio de mensagens para cada subconta; 

e) Visualizar e exportar relatórios de utilização de cada subconta; e 

f) Visualizar os créditos, débitos e saldos de cada subconta. 

2.4 - Os relatórios e gráficos deverão permitir consolidação por dia, por mês e por período a ser 
definido do CONTRATANTE: 

a) Mensagens enviadas por subconta; 

b) Mensagens enviadas por operadora; 

c) Mensagens não entregues; 

d) Número de linhas de celulares que receberam as mensagens / data e horário de envio; 

e) Log de acesso ao sistema; 

f) Estatísticas de mensagens separadas por palavras pré-definidas; 

g) Mensagens agendadas; 

h) Status de cada evento; 

i) Créditos, débitos e saldos das mensagens; 

j) Exportação dos relatórios de mensagens enviadas para arquivos TXT/CSV e XLS; e 

k) Exportação do relatório de códigos de retorno de envio SMS, por operadora, com a 
padronização dos códigos de retorno. 

2.5 - A solução SMS da CONTRATADA deverá permitir o envio de mensagens de 150 (cento e 
cinquenta) caracteres (mensagem + cabeçalho). 

2.6 - A solução SMS da CONTRATADA deve efetuar as tentativas de entrega das mensagens por 
um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.7 - A interface de monitoramento deverá permitir identificar, em tempo real, problemas no 
funcionamento da plataforma e nas conexões com as operadoras de telefonia móvel. 

3 – DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1- A CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço de envio de Mensagens de Texto (MT – 
Mobile Terminator), para todas as operadoras que atuam no Estado do Rio de Janeiro, em até 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da formalização contratual, através dos seguintes meios pela 
Internet: 
 

a) Portal web que deverá permitir o envio de mensagens em lote e o monitoramento e 
administração das transmissões efetuadas; e 
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b) Transferência segura de arquivos - FTPS. 

3.2 - A CONTRATADA deverá disponibilizar o serviço de suporte técnico, com central de 
atendimento, em até 2 (dois) dias úteis, a contar da data da formalização contratual. 

3.3 - A CONTRATADA deverá disponibilizar para o CONTRATANTE, sem ônus adicional, serviço 
de acompanhamento dos procedimentos inerentes à prestação dos serviços do objeto, durante o 
primeiro mês, a contar da data da formalização contratual. 

3.4 - o CONTRATANTE poderá desenvolver, posteriormente, aplicativos para envio de 
mensagens SMS, utilizando interfaces Web Services ou através de requisições HTTP/HTTPS, e 
neste caso, o prazo de implantação será definido de comum acordo entre as partes. 

4 – DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

4.1 - A CONTRATADA deverá garantir os níveis de serviços (SLA – Service Level Agreement), 
especificados a seguir: 
 

a) O envio das mensagens até as operadoras de comunicação; 

b) Móvel, em até 10 (dez) minutos após o recebimento da solicitação do CONTRATANTE; 

c) A disponibilidade dos serviços em regime 24 x 7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana), em todos os dias do ano. 

d) A indisponibilidade do serviço ocasionada por problema de plataforma ou infraestrutura 
tecnológica da CONTRATADA, incluindo seus meios de conexão com as operadoras de 
telefonia móvel, não poderá ser superior a 2 (duas) interrupções mensais e nem superior a 
4 (quatro) horas mensais. 

5 – DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 

5.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento com telefone 0800 e e-mail, 
em regime 24 x 7. 

5.2 - A CONTRATADA se responsabilizará por atendimento de suporte técnico em regime 24 x 7, 
conforme necessidade do CONTRATANTE, por meio telefônico (em português), e-mail e site 
Internet, para elucidação de dúvidas, diagnósticos, investigação e identificação de problemas e de 
supostos erros, bem como sua correção, sem limite de utilização e ônus para do CONTRATANTE. 

5.3 - A CONTRATADA deverá identificar, acompanhar e controlar a solução dos problemas 
relatados pelo CONTRATANTE. 

5.4 - A CONTRATADA deverá informar, através de documento, quais as soluções adotadas para 
os problemas reportados pelo CONTRATANTE, em até 2 (duas) horas. 

5.5 - A CONTRATADA deverá verificar as possíveis causas do problema, através da análise da 
documentação das parametrizações e dos programas. 
 
5.6 - A CONTRATADA deverá fornecer capacitação técnica para o CONTRATANTE nas 
aplicações que disponibilizam serviços SMS, conforme previsto no item 3. 
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6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 - Assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo e condições previstos no subitem 14.1, do 

Edital. 

6.2 - Firmar acordos operacionais e comerciais com novas Operadoras de Telefonia Móvel, que 

vierem a atuar no Estado do Rio de Janeiro, após a formalização contratual e durante a sua 

vigência. 

6.2.1 Os Acordos deverão ser firmados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

entrada em operação dessas empresas, a fim de garantir a contínua cobertura de serviço por 

todas as Operadoras do Estado do Rio de Janeiro. 

6.3 - Estar fisicamente instalada, em pelo menos 2 (dois) Datacenters redundantes. 

6.4 - Proporcionar infraestrutura tecnológica, para envio de mensagens curtas de texto (SMS - 
Short Message Service), às Operadoras de Telefonia Móvel, e assim, aos telefones celulares 
definidos pelo CONTRATANTE. 

6.5 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão Contratante quanto ao acompanhamento do cumprimento 

das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como 

atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

6.6 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.7 - Manter, durante vigência do CONTRATO, em observância às obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 17, do 
Edital. 

7.2 – Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente CONTRATO. 

7.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

7.4 – Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 

pela CONTRATADA. 

7.5 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-

lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 

7.6 - Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 


