
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO 

1.1. A  presente  licitação  tem  por  objeto  CONTRATAÇÃO    DE    SERVIÇO  DE      ENVIO  DE 

MENSAGENS  CURTAS  DE  TEXTO  –  SMS  (“SHORT  MESSAGE  SERVICE”)  PARA USUÁRIOS DE 

TELEFONIA  MÓVEL  (SERVIÇO  MÓVEL  PESSOAL),  COMPREENDENDO  GERENCIAMENTO, 

TRANSMISSÃO  DE  MENSAGENS  DE  TEXTO  PARA  CELULARES  E SUPORTE   TÉCNICO,   COM 

FORNECIMENTO      DE      PLATAFORMA      DE      GESTÃO      DE  MENSAGENS,   conforme 

quantidades, especificações e demais condições constantes neste TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

1.2. O(s) serviço(s) deverá(ão), obrigatoriamente, atender a todas as especificações e 

exigências determinadas pela DPE-PI: 

 

DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

Quantidade 

Mensal 

Quantidade 

Anual 

Unidade 

1 Envio de SMS 5.000 60.000 un 

 
1.3. Os serviços deverão ter início até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1.                                                                                 

curtos (Short Message Service - SMS) institucional, sendo que atualmente o código é 

enviado por email aos assistidos, porém aquele que não possue email fica 

prejudicado,   além de outras necessidades que podem ser supridas com envio de 

SMS. 

 
2.2.                            -                                                    

               , para                                                              

                  (e-Defensor) que, compartilhado entre todos os assistidos, tem a 

função de promover a consulta e acompanhamento de processos relacionados aos 

assistidos, promovendo maior e                                                    

        do Estado 

 

2.3. A Defensoria Pública utiliza diversos meios de comunicação, tais como redes sociais, 

portal web, e-mail e o aplicativo e-defensor. No entanto, o uso destas mídias é uma 

particularidade de cada indivíduo, por isso é necessário valer-se de todos osmeios de 

comunicação possíveis, para que a informação seja recebida pelo maior número de 

pessoas. 



 

2.4. Dessa forma, considerando os aspectos de agilidade e alcance da informação, essa 

contratação torna-se imprescindível para a DPE-PI. 

 
3. A PESQUISA DE PREÇOS 
3.1. A pesquisa de preços foi realizada pela Diretoria Administrativa, junto ao Painel de 

Preços do Site de Compras Governamentais e junto a Fornecedores existentes no 

mercado. 

 
4. DA ADEQUAÇÃO DA DESPESA 
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da Natureza 

339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica), 

Fonte 100; - Programa de Trabalho 35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e 

Execução da Gestão da DPE/PI). 

 

5. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. Requisitos gerais: 

5.1.1. Envio de SMS para celulares habilitados nas redes GSM, CDMA, TDMA e IDEN(Nextel). 

5.1.2. Garantia de, no mínimo, 98% de entrega nos números corretos cadastradosna base de 

dados da CONTRATANTE, que poderão ser consultados em relatório emitido 

posteriormente, pela CONTRATADA, podendo inclusive ser objeto de auditoria por 

meio de números cadastrados do próprio licitante. 

5.1.3. A CONTRATADA deverá possuir suporte para envio de, no mínimo, 1.000 (mil) 

mensagens/hora às operadoras. 

5.1.4. Os créditos deverão estar disponíveis no sistema da CONTRATADA, para o disparo das 

mensagens, em, no máximo, 02 (duas) horas após a emissão e envio da Ordem de 

Serviço, que será realizado via e-mail. 

5.1.5. Caso não sejam utilizados todos os créditos adquiridos, estes deverão permanecer 

disponíveis para utilização por período mínimo de 30 (trinta) dias após a data de sua 

liberação. 

5.1.6. Cada mensagem deverá comportar o mínimo de 140 caracteres. 

5.1.7. A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade de mensagens, de 

informações e de dados pessoais, em cumprimento à Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, mesmo após o término do prazo de vigência contratual. 

 
5.2. Características da plataforma de envio: 

5.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, plataforma web quepermita o 

disparo do SMS pela CONTRATANTE através de uma interface web 



 

 

que possa ser acessada de qualquer computador com acesso à internet, mediante 

login e senha de acesso. Tal plataforma deverá disponibilizar gerenciamento completo 

dos envios de mensagens SMS. 

5.2.2. Funcionamento do sistema por 24 horas x 07 dias por semana, oferecendo garantia 

total sobre o funcionamento dos serviços contratados, bem como auxílio ao uso dos 

sistemas disponibilizados. 

5.2.3. Sistema multiusuário, permitindo-se o cadastro de múltiplos logins, além de controle 

de uso dos operadores. 

5.2.4. A plataforma web deverá permitir a ativação e desativação dos usuários cadastrados. 

5.2.5. O usuário deverá poder, através da web, fazer a importação e gerenciamento da base 

de contatos. 

5.2.6. Envio de SMS por arquivo/lote (.csv e .txt), grupos   de   contatos   pré- 

cadastrados ou apenas digitando o texto e o telefone do destinatário. 

5.2.7. Possuir sistema de validação dos números cadastrados incorretamente (fora do plano 

de numeração, número fixo etc.), com identificação e bloqueio antes do envio para a 

operadora, a fim de que não haja contabilização paracobrança. 

5.2.8. Opt-out – Possibilidade de exclusão do cadastro de um número da lista, caso seja 

solicitado por seu portador, bem como a atualização dos dados cadastrais destes. 

5.2.9. As mensagens enviadas em resposta ao SMS e Opt-out seguirão o padrão de mercado 

das operadoras e as normas da Anatel para esse tipo de serviço, sendo que o custo já 

deverá estar computado no valor do serviço e englobado na proposta, sendo 

responsabilidade única da CONTRATADA. 

 
5.3. Emissão de relatórios: A CONTRATADA deverá emitir relatórios 

5.3.1. Relatórios detalhados ou consolidados que permitam acompanhamento em tempo 

real do status de entrega de cada mensagem. 

5.3.2. Relatório total de envios mensais e lista de mensagens enviadas diariamente. Relatórios 

de status, por celular, mensagens agendadas, respostas recebidase estatísticas gerais. 

5.3.3. Relatórios de mensagens recebidas com texto, horário e número de remetente; 

5.3.4. Relatório demonstrando, separadamente, números corretos e incorretos cadastrados 

na base de dados da CONTRATANTE. 

 

5.4. Suporte Técnico 

5.4.1. Fornecimento de manual (interface) detalhado de operações de inserção decontatos e 

envio de mensagens. 

5.4.2. Além do manual, a CONTRATADA deverá disponibilizar curso para aprendizagem e 

adaptação ao sistema disponibilizado para os disparos. Este poderá ser realizado 

presencialmente ou online. 

5.4.3. A CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico em caso de paradas de envio ou 

processamento de mensagens e notificações por e-mail, no caso 



 

 

erro na comunicação ou qualquer situação de instabilidade técnica que não esteja sob 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

6.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

do Fiscal do Contrato, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços. 

6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a nota fiscal/fatura até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas. 

6.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

6.4. Os serviços deverão, obrigatoriamente, atender às especificações técnicas eexigências 

descritas nesse TR. Em caso de não conformidade, a CONTRATADA terá prazo para 

realizar as modificações solicitadas pela fiscalização do contrato da DPEPI. Se a 

CONTRATADA não tomar as devidas providências para sanar as falhas apontadas, o 

Contrato poderá ser rescindido, aplicando-se o disposto na Cláusula Contratual da 

Rescisão, ensejando, também, a aplicação da penalidade contratualmente prevista. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia após a execução, conforme 

atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante apresentação de 

Nota Fiscal, através de depósito bancário. 

7.2. Em caso de atraso verificado no pagamento, o valor devido será acrescido de multa 

de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês (pro rata). 

7.3. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das 

mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado 

dessa consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio. 

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 



 

 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste Termo 

de Referência; 

8.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

8.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 

especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo, se houver. 

8.4. Fiscalizar, acompanhar e gerir o Contrato/instrumento hábil, nos termos do inciso III 

do art. 58 c/c o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através do Fiscal do Instrumento Contratual, 

que exercerá ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 

obrigações da CONTRATADA constantes deste Termo de Referência, do Termo de 

Contrato. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade 

a CONTRATADA; 

8.5. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante a 

execução da relação contratual; 

8.6. Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes; 

8.7. Proceder o atesto das respectivas Notas Fiscais/Faturas, através da Fiscalização da 

CONTRATANTE, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

8.8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

8.9. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as 

respectivas especificações; 

8.10. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências ou problemas verificados para que efetue 

medidas corretivas; 

8.11. Verificar, no momento do pagamento do objeto, a manutenção, pela CONTRATADA, 

de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

8.12. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 

8.13. Solicitar a correção do serviço que esteja em desacordo com a especificação; 

8.14. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e nas condições estabelecidas neste 

Termo de Referência e na Ordem de Fornecimento/Serviço. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações e 

prazo constantes no Termo de Referência e e contrato, acompanhado da respectiva 

nota fiscal. 

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990); 



 

9.3. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.6. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 

sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo 

VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

9.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE oupor seus 

prepostos; 

9.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em assumidas pela CONTRATADA 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas decorrência do cumprimento 

do contrato; 

9.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

9.11. Responsabilizar-se pela manutenção do sistema durante todo o período da prestação 

dos serviços, e enquanto durar qualquer manutenção, reparo ou ajuste no sistema ou 

nos ferramentais necessários para o envio das mensagens SMS. Essa 

responsabilidade só será extinguida mediante o fechamento do chamado com 

sucesso, emanado tal chamado da Fiscalização; 

9.12. Responsabilizar-se pela regular quitação de taxas de licenças para execução dos 

serviços, dependentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 daLei nº 8.666, de 1993. 

10.2. O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de contrato, 

para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato 



 

10.3. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a qualidade da prestação dos 

serviços, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Pela mora na execução, a inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de 
Referência, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa 
fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente; 

11.2 Serão aplicadas penalidades no caso de prestação e serviços em desacordo com as 
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem 
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

 
12. DO REAJUSTE 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação da proposta. 

12.1.1.  Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando- 

se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para  as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

12.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

12.7. O reajuste será realizado por aditivo. 
 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 



 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 

jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições  do  contrato;  não  haja  prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

14. DA RESCISÃO 

14.1. A  inexecução  total  ou  parcial  do  Instrumento  Contratual,  ensejará  a  sua  rescisão, 

em conformidade com os Artigos 77, 78 - incisos I a XVIII e 79, sujeitando-se as 

consequências previstas neste Termo de Referência. 

15. DAS GENERALIDADES 

15.1. A Contratação objeto deste termo de referência poderá ser revogada total ou 

parcialmente, sem que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos 

termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

15.2. Ao   Instrumento   Contratual   poderá   ser   acrescido   ou   diminuído   o   objeto   do 

fornecimento, dentro dos limites estabelecidos na lei nº 8.666/93. 

15.3. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) 

meses, conforme disciplinado na lei nº 8.666/93. 

 
 
 
 
 

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO 
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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