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Anexo I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Tomada de Preços nº 001/2010 
 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência têm por objeto a contratação de uma solução para 
dispositivos móveis inteligentes (smartphones), contemplando os seguintes serviços: 
 
1.1.1. Desenvolvimento e implementação de solução que permita a distribuição e acesso 

de conteúdo em multimídia (texto, vídeo e áudio) para visualização em dispositivos 
móveis inteligentes, do tipo RIM Blackberry (hoje utilizados no PRODERJ). 

 
 A solução deverá ser composta por 2 (dois) módulos distintos:   

 Um para dispositivos móveis  Blackberry; e 

  outro para administração e publicação dos conteúdos multimídia (web). 
 
1.1.2. Suporte técnico de 2o nível, para solução de problemas, manutenção e atualização 

de sistemas.  
 
1.1.3. Suporte técnico especializado assistido e, sob demanda, a partir de um banco de 

horas, para desenvolvimento de novos módulos, bem como manutenção evolutiva  
e adaptativa. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOLUÇÃO DE MOBILIDADE 

 
2.1. A solução de mobilidade deverá atender especificamente a plataforma RIM BlackBerry, 

utilizada no Governo do Estado do RJ. A integração com as aplicações do PRODERJ e 
demais órgãos deve ser implementada através de Webservices acionados sobre protocolo 
http ou https. O formato e conteúdo dos arquivos devem ser flexíveis para atender a 
demandas diferenciadas. 

 
2.1.1 A solução para dispositivos móveis deverá ser composta por 02 (dois) módulos 
distintos, sendo um para download e notificação e outro, para exibir os conteúdos 
multimídia.  

 
2.2. Módulo de administração e publicação de conteúdo (WEB) 

 
2.2.1. Descrição 

 
2.2.1.1. Este módulo deverá permitir a gestão do conteúdo a ser distribuído nos 

celulares ou smartphones bem como a administração do sistema.  O 
conteúdo terá o formato de multimídia (texto, vídeo e áudio) e servirá 
como um canal de comunicação que utilizará os smartphones como 
forma de contato e divulgação das notícias. 
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2.2.2. Funcionalidades 
 

2.2.2.1. Armazenamento dos conteúdos de multimídia (texto, vídeo e áudio) 
selecionados no site da clipadora e: 
-  Distribuição desses conteúdos 
-  Recuperação e re-envio de conteúdos 
-  Emissão de relatórios com estatísticas de utilização 
 

2.2.2.2. Permitir a inclusão, alteração (ativação/desativação) e exclusão de 
usuários. 
 

2.2.2.3. Prover relatórios indicando o status de cada smartphone / usuário, bem 
como os conteúdos distribuídos, a fim de possibilitar suporte remoto 
tanto no aplicativo web como no smartphone. 

 

2.2.2.4. Identificar o usuário através do PIN (identificador único do BlackBerry), 
quando este estiver acessando o conteúdo pelo smartphone. 

 

2.2.2.5. Disponibilizar para todos os usuários autorizados pelo PRODERJ, o 
acesso a um website exclusivo para o gerenciamento e monitoramento 
do conteúdo distribuído aos celulares ou smartphones. 

 

2.2.2.6. Permitir a definição de perfis de acesso diferentes, de maneira a 
possibilitar mapear os diversos “papéis” que cada usuário poderá ter 
dentro da aplicação. Por exemplo: usuário editor, usuário repórter, 
usuário móvel e usuário administrador. As funcionalidades do sistema 
devem poder ser dinamicamente alocadas aos perfis. 
 

2.2.2.7. Permitir pesquisa de conteúdos distribuídos pelos seguintes campos: 
mídia, título da matéria, importância (urgente ou não), tipo de operação, 
quem enviou, para quais usuários e data/hora de envio.  

 
2.2.2.8.  Permitir visualizar as pendências dos conteúdos distribuídos e que 

ainda não foram aprovados. 
 

2.2.2.9. Disponibilizar interface para integração ao sistema de clipagem externo 
permitindo o envio das notícias selecionadas na origem. 

 
2.2.2.10. Registrar todas as operações de todos os usuários no sistema (via 

smartphone ou web) e computar as estatísticas de navegação / 
utilização. 

 
2.2.2.11. Gerar relatórios com estatísticas de visualização de cada notícia 

recebida e lida pelo usuário, bem como o registro das operações 
executadas por ele.   

 
2.2.3. Características Técnicas 

 
2.2.3.1. Banco de dados:   MySQL versão 5+  ou superior. 
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2.2.3.2. Servidores: Linux ou Windows Server 2003, 2008 ou versão superior. 

 
2.2.3.3. Servidor de aplicações: Jboss versão 4 (quatro) ou versão superior. 

 
2.2.3.4. Tecnologia de desenvolvimento aplicação: J2EE para web e J2ME para 

a aplicação móvel. 
 

2.2.3.5. Permitir a exportação de relatórios nos formatos csv, txt ou xls. 
  

2.2.3.6. Suportar até 200 usuários simultâneos, com suas respectivas licenças 
de uso. 

 
2.2.3.7. Utilizar a infraestrutura push da RIM (BlackBerry) independente do uso 

de servidor BES/MDS 

 
2.3. Módulo para dispositivo móvel  

 
2.3.1. Descrição 

2.3.1.1. O módulo para dispositivo móvel deverá receber e visualizar o conteúdo 
enviado pelo módulo de administração, nos formatos de texto, áudio e 
vídeo. 

 
2.3.1.2. Este módulo deverá ser desenvolvido de tal maneira que existam 2 

(dois) programas integrados: downloader e player.  O downloader será 
responsável pela comunicação com o servidor, recebimento dos 
conteúdos, envio de logs, verificação de acesso enquanto o player 
permitirá a visualização dos conteúdos multimídia. 

 
2.3.1.3. Estes módulos deverão ficar embarcados nos smartphones dos 

usuários. 
 

2.3.1.4. Minimizar ao máximo a necessidade de digitação no smartphone. 

2.3.1.5. Permitir que o conteúdo enviado seja entregue nos aparelhos celulares 
ou smartphones, através de conexão de dados móveis, a qualquer hora 
e sem interferência com outros serviços e/ou aplicativos instalados.  

2.3.1.6. O aplicativo móvel deve integrar-se com as demais aplicações de e-mail 
e agenda no Blackberry quando a versão do sistema operacional 
(BlackBerry OS) assim permitir.  

2.3.1.7. Avisar aos usuários da chegada de um conteúdo apenas quando o 
mesmo estiver totalmente disponível para visualização local no cartão 
de memória do aparelho (evitando a trucagem de texto ou paralisação 
de áudio ou vídeo caso a transmissão ocorra de forma on-line / 
streaming). 

2.3.1.8. Emitir um aviso sonoro para os conteúdos marcados como urgente. 

2.3.1.9. Permitir que o usuário do aparelho smartphone, repasse o conteúdo 
recebido para outros usuários móveis através de envio de uma URL via 
integração com o aplicativo de e-mail do smartphone. 
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2.3.1.10. Armazenar até as últimas 1000 (mil) notícias no aparelho smartphone. 

2.3.1.11. Gerenciar o espaço disponível no cartão de memória para permitir a 
utilização de no máximo 80% do espaço livre disponível. Caso este 
limite seja atingido eliminar os conteúdos mais antigos para cada novo 
conteúdo recebido (fila FIFO: First In – First Out) 

2.3.1.12. Monitorar o nível de carga da bateria tomando algumas ações (para 
evitar o descarregamento total). Caso a bateria fique com 50% de 
carga, desativar o download automático dos conteúdos, passando a 
checar de 30 em 30 minutos se o nível voltou ao patamar de 50%.  

2.3.1.13. Trafegar os dados através dos serviços BIS (BlackBerry Internet 
Server), BES (Black Berry Enterprise Server), WI-FI ou TCP, permitindo 
a priorização dos transportes de rede de forma parametrizada pelo 
Administrador do sistema. 

 
2.3.1.14. Os programas downloader e player devem ser desenvolvidos utilizando 

as APIs nativas do BlackBerry (RIM) para identificação dos possíveis 
transportes de rede, integração com o aplicativo de mensagens e uso 
do Media Player do smartphone. Devem ser utilizadas as APIs gráficas 
de baixo nível para elaboração de telas esteticamente agradáveis para 
os usuários finais. 

 
2.3.1.15. As aplicações móveis devem ser assinadas com chave criptográfica 

fornecida pela RIM permitindo o acesso a determinadas funcionalidades 
como a integração ao aplicativo de e-mail. 

 
2.3.2. Características Técnicas 

 
2.3.2.1. Aplicação deverá ser compatível com os seguintes modelos de 

BlackBerry: 8800, 8900, 9000, 9700, 8530, 8300, 8310, 8320 com 
sistema operacional 4.2.1 ou superior. 

 
2.3.2.2. O formato dos arquivos a serem visualizados deverá ter as seguintes 

características: 
 

a) Formato HTML (sem recursos de scripting) em uma primeira fase; 
b) Os vídeos devem ser gerados no formato 3GP ou wmv, com 

resolução de 320x240 e 480x360 pixels atendendo as seguintes 
configurações mínimas: 

1. Codec: mpeg4 
2. Bitrate: 200000 (256kbps) 
3. FPS: 12 
4. Audio Codec – aac 
5. Bitrate: 96000 
6. Freqüência: 32000 

 
c) As imagens deverão estar no formato JPG ou PNG. 

 
2.3.2.3. Quando da instalação do aplicativo: 
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2.3.2.3.1. Permitir que a instalação do aplicativo ocorra no 

smartphone de maneira interativa e amigável, sem 
precisar que o usuário final tenha conhecimento prévio de 
informática. 

 
2.4 Requisitos de segurança para a solução 

  
2.4.1 A solução deverá ser implementada com os seguintes requisitos: 

 
Abordagem Descrição Aspectos 

Segurança dos 
procedimentos 

Evitar Roubo de 
identidade 

- Incluir etapas de checagem (senhas e 
contra senhas ) 
- Utilizar a segurança da própria 
plataforma 

Segurança da aplicação Evitar Clonagem - Assinaturas da aplicação 

Segurança de 
comunicação/rede 

Evitar Interceptação 
- APN específica 
 

  
   

3 SUPORTE TÉCNICO  

3.1.  Suporte Técnico de 2º nível. 

3.1.1 A CONTRATADA deverá fornecer ao PRODERJ e a seus usuários, um 
serviço de suporte técnico corretivo, presencial ou por telefone / e-mail, 
tanto para solução de problemas na aplicação como também na 
atualização de sistemas, em regime de 8/5, de segunda a sexta-feira no 
horário comercial de 09:00 às 18:00h. 

3.1.2 Fora do  horário comercial, incluindo os sábados, domingos e feriados, 
caso haja necessidade desse Suporte Técnico de 2º nível, a 
CONTRATADA poderá utilizará o quantitativo de horas do banco de horas 
mencionado no item 3.2, com o acréscimo de 50% sobre as horas 
efetivamente utilizadas para a solução do problema. 

3.2 Suporte Técnico Assistido, sob demanda.  

3.2.1 A CONTRATADA deverá prever um banco de horas, de até 3.168 (três mil, 
cento e sessenta e oito) horas, de suporte técnico especializado assistido, 
sob demanda, para manutenção evolutiva e adaptativa dos módulos que 
compõem a solução e para o desenvolvimento de novos aplicativos.  

3.3. Acordo de nível de serviço 

3.3.1.  Processo de Resolução de Falhas 

3.3.1.1. A CONTRATADA deverá ter uma central de atendimento que poderá 
ser acionada pelo PRODERJ no caso de qualquer falha operacional no 
sistema.  

3.3.1.2 Todo acionamento será associado a um nível de severidade de acordo 
com a magnitude do problema.  A categorização das severidades será 
efetuada no ato da abertura dos chamados. 
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3.3.1.3  A severidade associada encontra-se nos textos abaixo: 

 

A) CRÍTICA 

Inclui qualquer problema de operação e manutenção de natureza 
emergencial, identificado pela equipe da CONTRATADA, ou reportado pelo 
PRODERJ, que gere indisponibilidade total do serviço ao cliente. 

B) MAJORITÁRIA 

Incluiu qualquer problema de operação e manutenção de natureza 
emergencial, identificado pela equipe da CONTRATADA, ou reportado pelo 
PRODERJ, que geral qualquer risco de indisponibilidade ou degradação da 
qualidade do serviço ao cliente ou qualquer situação onde ocorra 
paralisação parcial do sistema que não afete a disponibilidade do serviço 
ao cliente. Também serão consideradas majoritárias as interrupções 
parciais do sistema que venha a comprometer a disponibilidade do mesmo. 

C) MINORITÁRIA 

Inclui qualquer problema de operação e manutenção, identificado pela 
equipe da CONTRATADA, ou reportado pelo PRODERJ, que gere 
qualquer risco de degradação da qualidade do serviço ao cliente, sem que 
exista risco de indisponibilidade. 

D) SEM IMPACTO 

Problemas que não afetam a qualidade de serviço ao cliente, tais como: 
consultas sobre a aplicação e os serviços relacionados, consultas sobre 
configuração, manuseio, funcionalidades ativas; upgrade de software ou 
aplicação de atualização; atualização de documentação, ou qualquer 
atividade que não esteja necessariamente associada à disponibilidade 
imediata do serviço ao cliente.  Este atendimento será feito no horário 
comercial. 

3.3.1.4  Em toda e qualquer ocorrência com severidade CRÍTICA, após a 
solução da falha a CONTRATADA fornecerá ao PRODERJ um relatório 
detalhado contendo: 

 A descrição completa das falhas observadas e das causas 
identificadas; 

 As ações tomadas para as devidas soluções dos problemas e o 
resultado dessas ações; 

 3.3.2. Processo de Acionamento e Escalonamento 

3.3.2.1. Para os chamados em casos de indisponibilidade total ou parcial 
(ocorrências críticas e majoritárias), a abertura do chamado 
deverá ser dirigida para a central de suporte da CONTRATADA. 
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3.3.2.2 A seguir a tabela define os tempos para primeiro retorno do 

PRODERJ e as regras de escalonamento de acordo com a 
prioridade do chamado. 

 
Categoria do chamado Prazo para o 1º. 

retorno 
Regras para escalonamento 

Crítica – serviço 
totalmente indisponível 

2 horas  A cada 1 hora escala-se um 
nível caso não haja nenhum 
retorno do operador ou do 
contato de recorrência. 

Majoritária – serviço 
parcial-mente 
indisponível 

4 horas  A cada 2 horas escala-se um 
nível caso não haja nenhum 
retorno do operador ou do 
contato de recorrência 

Minoritária – 
degradação do serviço 

24 horas  A cada 12 horas escala-se um 
nível caso não haja nenhum 
retorno do operador ou do 
contato de recorrência. 

Sem impacto – 
consulta/informação 

48 horas  A cada 24 horas escala-se um 
nível caso não haja nenhum 
retorno do operador ou do 
contato de recorrência. O 
contato neste caso deve ser 
feito sempre em horário 
comercial. 

 
 

4 ESTRUTURA PROPOSTA PARA A SOLUÇÃO MÓVEL   

4.1.  Diagrama Ilustrativo 
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5 PRAZOS 

5.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado 

de acordo com a legislação vigente. 

5.2 A solução contratada deverá ser implementada em até 30 (trinta) dias. 

5.3 A documentação relativa ao aplicativo deverá ser entregue em até 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

5.4 Os serviços deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas. 

5.4.1 Será considerado serviço implantado, a disponibilização do serviço ora 
especificado. 

5.5 Os prazos acima serão considerados a partir da data da formalização contratual. 

 

6 PRODUTOS FINAIS 

6.1. Solução desenvolvida e implementada. 

 6.1.1. O módulo para administração do conteúdo deverá ser instalado em 
equipamento servidor, hospedado no Data Center do PRODERJ. 

 6.1.2. O módulo para dispositivo móvel deverá ser instalado nos aparelhos 
smartphones dos usuários. 

6.2.  Relatórios estatísticos com:  

 6.2.1. Status de visualização de cada conteúdo enviado para o smartphone; 

 6.2.2. Registro das operações executadas pelos usuários;  

6.3.  Manuais: 

 6.3.1. Manual de operação dos módulos Web e mobile (usuário final) 

 6.3.2. Manual técnico de utilização do aplicativo para equipe do PRODERJ 

6.4. Treinamento para a equipe do PRODERJ. 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1 Permitir que a aplicação forneça acesso às informações veiculadas 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, em 07 (sete) dias da semana, salvo as interrupções 
programadas para atualização dos sistemas envolvidos. 

7.2 Manter no ar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, o módulo 
para administração do conteúdo, podendo ser acessado de qualquer lugar do país 
ou do exterior até o término da vigência do Contrato. 

7.3 Guardar sigilo, durante e após o período de vigência do Contrato, não fazendo uso 
das informações prestadas pelo CONTRATANTE e seus usuários. 
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7.4 Realizar a instalação, configuração e operacionalização de todos os componentes 

de hardware e software fornecidos, incluindo sua interligação à rede de dados do 
CONTRATANTE, com acompanhamento dos técnicos da instituição. 

7.5 Realizar a passagem de conhecimento de todos os componentes operacionais de 
hardware e software da solução para equipe do CONTRATANTE destinada a dar 
manutenção e suporte. 

7.6  Efetivar a adaptação da aplicação à identidade visual do cliente, no caso o 
Governo do Estado do RJ, respeitando padrões de design, formatos de telas, 
desenhos e cores quando solicitado.  

7.7 Providenciar a implementação de todas as correções e upgrades da solução 
eventualmente liberados durante a vigência do Contrato. 

7.8 Obedecer, durante toda a vigência do Contrato, as normas de segurança que 
regulamentam a Política de Segurança do CONTRATANTE. Estas normas serão 
fornecidas à CONTRATADA, após a assinatura do Contrato. 

7.9 Elaborar um cronograma para aprovação do CONTRATANTE com a descrição de 
todas as etapas e prazos de desenvolvimento, implantação e suporte dos módulos 
previstos. 

7.10 Apresentar, para início dos serviços, o planejamento para execução do projeto 
utilizando as boas práticas preconizadas no PMBOK. 

7.11 Executar a instalação presencial do software embarcado nos smartphones, no(s) 
endereço(s) a serem definidos pelo CONTRATANTE, dentro da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

7.12 Orientar a empresa de clipagem, responsável pelo preparo dos conteúdos a serem 
disponibilizados quanto a: 

7.12.1  Implementar funções, na página da web, que irão interagir e conversar com a 
aplicação instalada. 

7.12.2  Sugerir formatos e tamanhos para clipagem dos conteúdos de áudio e vídeo, 
para melhor desempenho na hora de ser visualizado no smartphone. 

7.13 Reparar sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, durante o período de 
garantia, todas as falhas no desenvolvimento do software, no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da comunicação de tal falha. 

7.13.1 Caso a falha seja causada por problemas no aplicativo (“bugs”), a 
CONTRATADA deverá reparar e instalar o aplicativo através de correções 
(“patches”), sem ônus ao CONTRATANTE. 

7.14 Entregar ao PRODERJ, o código fonte da aplicação instalada no dispositivo móvel 
e no Webservice, ao término da vigência do contrato. 

7.15 Entregar ao PRODERJ, o desenho esquemático e descrição da estrutura de dados 
implementada no Banco de Dados, utilizado pelo Webservice. 
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8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas formas estabelecidas no 
Contrato a ser firmado. 

8.2 Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

8.3 Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas. 

8.4  Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do 
objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente 
corrigidas. 

8.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 

8.6 Fornecer à CONTRATADA, após a assinatura do Contrato, as normas de 
segurança que regulamentam a Política de Segurança do CONTRATANTE. 

8.7 Disponibilizar à CONTRATADA a relação dos endereços para a instalação 
presencial do software embarcado nos smartphones. 

 


