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PREGÃO ELETRÔNICO n. 051/2012 

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (TJRO) , doravante denominado 
Tribunal , TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE LICITAÇÃO  na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO, execução indireta, sob o regime de empreitada por PREÇO 
GLOBAL,  visando à Contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos 
(software) ferramenta de gerenciamento de internet e do uso dos recursos solução de problemas 
complexo e subscrição de assinatura de filtro de conteúdo web, para atender a Coordenadoria de 
Informática COINF/TJRO, sendo regida pelas Leis Federais n. 8.666/93, n. 10.520/02 e Lei 
Complementar n. 123/06, pelo Decreto Estadual n. 10.898/04, bem como pela Resolução do TJRO 
n. 006/2003-PR, publicada no Diário da Justiça/RO n. 057, de 26/03/2003, e com observância da 
Lei Estadual n. 2.414/2011, suas respectivas alterações e demais legislações pertinentes, segundo 
as condições e especificações deste Edital e seus Anexos. 
 
1.2. DO OBJETO 
 
1.2.1. Contratação de empresa especializada para fo rnecimento de produtos (software – 
Websense Web Security Gateway) ferramenta de gerenc iamento de internet para 
funcionários e do uso dos recursos solução de probl emas complexo e subscrição de 
assinatura de filtro de conteúdo web, para atender a Coordenadoria de Informática 
(COINF/TJRO), conforme as disposições deste Edital e seus Anexos. 
 
1.3. DA SESSÃO DE DISPUTA 
 
SESSÃO PÚBLICA DA DISPUTA: 9h do dia 13/09/2012 (horário de Brasília) 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 
 
2. DA AUTORIZAÇÃO 
 
2.1. A realização desta licitação encontra-se devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas 
deste Tribunal, conforme Processo Administrativo n. 0019248-11.2012.8.22.1111 e Processo 
Financeiro n. 0311/1153/2012. 
 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Para participar da presente licitação as interessadas deverão estar previamente credenciadas 
perante o provedor do sistema eletrônico, na forma do disposto no item 5 deste Edital. 
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3.1.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas cujo objetivo social seja pertinente 
ao objeto desta licitação, e que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 
correlata. 
 
3.2. Observadas as demais disposições constantes no art. 9°, §§ 1° ao 4° da Lei n. 8.666/93, não 
poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários: 
 
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; e 
 
c) servidor ou dirigente deste Tribunal. 
 
3.3. Também não poderão participar desta licitação as pessoas físicas, mesmo em regime de 
consórcios, bem como as empresas: 
 
a) em regime de consórcio ou grupo de firmas; 
 
b) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação;  
 
c) suspensas ou impedidas do direito de licitar com a Administração; e 
 
d) tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública. 
 
4. DO VALOR ESTIMADO 
 
4.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 312.494,33 (trezentos 
e doze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).  
 
5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO COMPRASNET 
 
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico 
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal , obtidas junto à SLTI, onde também deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para 
sua correta utilização. 
 
5.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Tribunal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6. DO PROCEDIMENTO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO 
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6.1. Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico 
 
6.1.1. A licitante credenciada interessada em participar deste Pregão Eletrônico deverá enviar sua 
proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo considerada inválida a proposta 
apresentada por meio diverso. 
 
6.1.2. Após acessar o sistema, o representante credenciado inserirá sua proposta inicial para o 
objeto deste Edital até a data e horário previstos em seu Preâmbulo e ainda, em campo próprio do 
sistema: 
 
a) Declarará que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências previstas neste Edital, manifestando o pleno conhecimento e 
aceitação de todas as regras deste certame; 
 
b) Declarará, sob pena de inabilitação, a inexistência de fato superveniente impeditivo de 
contratação com a Administração Pública; 
 
c) Declarará, sob pena de inabilitação, a Elaboração independente de Proposta; 
 
d) Declarará, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
e) Declarará, se for o caso, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
 
6.1.3. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o representante da licitante deverá 
preencher os campos conforme a seguir : 
 
a) campo VALOR UNITÁRIO e VALOR TOTAL: informar valor unitário e o valor total proposto para 
cada item ofertado, em moeda nacional, com DUAS casas decimais sem pontos e com vírgulas; 
 
6.1.3.1. Em caso de omissão a licitante será desclassificada no grupo.  
 
6.1.3.2. É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demandada nesta 
licitação.  
 
6.1.4. Todas as despesas necessárias à perfeita execução do contrato (custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, contribuições ou obrigações 
trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, etc.) devem estar inclusas nos preços cotados.  
 
6.1.5. O prazo de validade da proposta comercial será de 60 (sessenta) dias consecutivos, a 
contar da data marcada para a abertura das propostas, podendo o licitante ofertar prazo superior, 
declarando-o expressamente no campo DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR. 
 
6.1.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito 
de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
6.1.7. As propostas deverão possuir apenas duas casas decimais, sendo desprezadas as demais, 
sem arredondamento. 
 
6.1.8. A licitante terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-a e 
enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto para o seu 
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encaminhamento. Uma vez abertas as propostas, o sistema não permitirá a retirada, alteração 
e/ou encaminhamento de nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
6.1.9. No caso de haver divergência entre a descriç ão do código do produto/serviço no 
aviso do COMPRASNET e o disposto nos Anexos deste e dital (Especificações), o licitante 
deverá obedecer ao que está disposto nestes ANEXOS.  
 
6.1.9.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 
 
b) não atenderem às exigências deste Pregão. 
 
6.1.10. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os 
lances inseridos durante a sessão pública. 
 
6.1.11. Incumbirá ao licitante acompanhar as operaç ões no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, ficando responsável pelo ônus  decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pe lo sistema, ou de sua desconexão. 
 
6.1.12.  A não apresentação da proposta ou a apresentação incompleta sujeitará a licitante às 
penalidades previstas neste Edital. 
 
6.2. Da abertura e do critério de julgamento das pr opostas de preços 
 
6.2.1. Na data e horário previstos no Preâmbulo deste Edital serão abertas as propostas de 
preços, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade, verificando a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
6.2.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério MENOR PREÇO POR 
GRUPO, observados os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 
definidas neste Edital.  
 
6.2.3. Será desclassificada  a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, que 
se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e 
ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. Também não serão 
consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas neste Edital, que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que não atenderem 
aos requisitos mínimos discriminados neste Edital. 
 
6.2.3.1. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados incumbe à autora da proposta, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados da intimação. 
 
6.2.4. O critério de aceitabilidade dos preços propostos será o da compatibilidade com os preços 
de mercado. 
 
6.2.5. Para divergência entre valores unitários e os totais, prevalecerão os primeiros. Em caso de 
divergência entre os algarismos do preço e seu valor por extenso, será considerado este último. 
 
6.2.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
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despacho fundamentado, acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação, sempre assegurada a todas as licitantes paridade de tratamento neste 
aspecto. 
 
6.3. Da fase de disputa e da formulação de lance 
 
6.3.1. Classificadas as propostas, na data e horário previstos no Preâmbulo deste Edital, o 
Pregoeiro dará início à fase de disputa da sessão pública. Todas as propostas classificadas serão 
consideradas lances na fase de disputa e ordenadas por valor. 
 
6.3.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de disputa.  
 
6.3.3. Para participar da fase de disputa, as licitantes deverão acessar o site 
www.comprasnet.gov.br, opção “Acesso seguro. Clique Aqui” > Login e Senha > Serviço aos 
Fornecedores > Pregão Eletrônico > Lances. 
 
6.3.4. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão formular lances sucessivos 
de menor valor, sendo informadas, imediatamente, sobre o seu recebimento com a indicação do 
respectivo horário e valor. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade da 
proposta de menor preço. 
 
6.3.5. A licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado pelo 
sistema, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado. Não serão aceitos dois ou mais 
lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 
 
6.3.6. Durante o transcurso da fase de disputa, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará a autora do lance. 
 
6.3.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
 
6.3.8. O tempo normal de disputa será controlado e encerrado pelo Pregoeiro, quando então o 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances. Logo após, a disputa 
entrará na fase randômica, que transcorrerá por um período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada 
a recepção de lances. 
 
6.3.9. Encerrada a etapa de lances, ocorrendo a situação denominada empate ficto,  prevista no 
art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, o Sistema Eletrônico se encarregará 
automaticamente de assegurar o exercício dos direitos inerentes à preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma regulamentada pelo art. 45 do mesmo 
Estatuto. O lance para desempate da ME/EPP será admitido na forma prevista pelo item 6.1.7 
deste Edital. 
 
6.3.10. Após o encerramento da fase de disputa da sessão pública, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
6.3.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 
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6.3.12. Todas as informações relativas à sessão pública deste Pregão Eletrônico constarão de ata 
divulgada no sistema eletrônico. 
 
6.3.13. No caso de desconexão do Pregoeiro, no deco rrer da fase de disputa, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os l ances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
 
6.3.14. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a fase 
de disputa da sessão pública será suspensa e reiniciada somente após comunicação às 
participantes através de mensagem inserida no sistema eletrônico. 
 
6.3.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro de data diversa. 
 
6.4. Dos benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte 
 
6.4.1. Nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n. 123/06, é assegurado, como critério de 
desempate , preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
6.4.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nessas 
categorias. 
 
6.4.3. Encerrado o tempo randômico, o sistema identificará automaticamente a existência da 
situação de empate na sala de disputa, informando o nome da licitante. Em seguida, o Pregoeiro 
convocará a licitante que se encontre em situação de empate para, no prazo de 5 (cinco) 
minutos,  sob pena de preclusão, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o 
grupo. 
 
6.4.4. Não havendo manifestação da licitante convocada para registrar novo lance, o sistema 
verificará se há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não 
havendo mais nenhuma licitante em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo 
ao pregoeiro dar encerramento à disputa do grupo.  
 
6.5. Da habilitação e da Proposta de Preços Detalha da 
 
6.5.1. A habilitação parcial da licitante primeira classificada será verificada por meio de consulta ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 
 
6.5.2. A habilitação complementar deverá ser encaminhada pela licitante no prazo máximo de 2 
(Duas Horas) após o encerramento da fase de disputa, em campo próprio do sistema eletrônico, 
atualizada em conformidade com o lance eventualmente ofertado e consistirá em: 
 
a) Certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos trabalhistas (CNDT); 
 
b) Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativa), expedida pela Fazenda Pública 
Estadual, Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede da licitante.  
 
c) Atestado (s) de capacidade técnica , expedido (s) por pessoa jurídica de Direito Público ou 
Privado que comprove a capacidade e aptidão da proponente para desempenho de atividade 
pertinente e compatível ao objeto deste Edital; 
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d) Declaração  emitida pela empresa fabricante do software ofertado, informando que a empresa é 
parceiro oficial autorizado do fabricante; 
 
e) Os documentos indicados no SICAF que porventura est ejam vencidos e/ou não 
informados nesse sistema, devidamente revalidados/a tualizados.  
 
6.5.2.1. As empresas cadastradas no SICAF estarão dispensadas da apresentação da certidão 
indicada na alínea “b” do subitem 6.5.2 deste Edital, desde que neste sistema encontre-se 
VÁLIDA. 
 
6.5.3. O Certificado de Registro Cadastral expedido por este Tribunal substitui todos os 
documentos exigidos nos subitens 6.5.1 e 6.5.2. Caso os documentos mencionados no certificado 
estejam com o prazo de validade vencido, a licitante deverá apresentá-los devidamente 
revalidados/atualizados, sob pena de inabilitação. 
 
6.5.4. No caso de empresas não inscritas no SICAF o u junto ao Cadastro de Fornecedores 
deste Tribunal, para habilitação deverão apresentar  os documentos constantes no ANEXO 
III deste Edital. 
 
6.5.5. A licitante interessada em usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar n. 
123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), além da documentação exigida nas alíneas do 
subitem 6.5.2 deste Edital, deve apresentar documento expedido pela Junta Comercial ou pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, para comprovar o seu enquadramento na 
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com os arts. 3º e 73, inciso 
IV da Lei Complementar n. 123/06  e art. 8º da Instrução Normativa n. 103 de 30 de abril de 2007 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, ou declaração preenchida pelo 
representante legal da licitante, sob as penas da Lei, conforme modelo constante no ANEXO VII 
deste Edital.  
 
6.5.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, é assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que for declarada vencedora desta licitação, prorrogável por igual 
período, a critério do Tribunal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
6.5.5.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará na 
decadência do direito à CONTRATAÇÃO  da microempresa ou empresa de pequeno porte, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação, sendo facultado ao Tribunal convocar 
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou ainda revogar esta licitação. 
 
6.5.6. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 
Departamento de Compras do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no endereço 
mencionado neste edital, dentro do prazo assinalado pelo pregoeiro. 
 
6.5.6.1. As cópias poderão ser autenticadas por tabelião de notas, pregoeiro ou membro da equipe 
de apoio, mediante apresentação do original ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
6.5.6.2. As certidões obtidas via internet estarão sujeitas à verificação de sua validade e 
autenticidade pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio. A verificação pelo Tribunal nos sites 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 



  

  
   PREGÃO ELETRÔNICO 051/2012  

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DEPARTA MENTO DE COMPRAS  
www.tjro.jus.br   licitacoes@tjro.jus.br 

Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo - Bairro Olaria 
Porto Velho/RO - CEP 76801-330 Fone: (69)3217-1373 Fax: (69)3217-1372 

 

PÁGINA 8

6.5.7. A Proposta de Preços Detalhada  (modelo constante no ANEXO II deste Edital) deverá 
conter: 
 
a) as informações exigidas no subitem 6.1.3 deste Edital, devendo informar o valor unitário e o 
valor total  de cada item do grupo, bem como seu valor total, devidamente atualizados após o 
encerramento dos lances; 
 
b) razão social da proponente, endereço, CNPJ, número da conta corrente, agência e respectivo 
banco e, se possuir, número do telefone e do aparelho de fac-símile (fax) e endereço eletrônico (e-
mail). 
 
6.5.8. A licitante deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
6.5.9. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
6.5.9.1. Se a licitante for a matriz, mas a fornecedora do objeto deste Edital ou a emissora da 
fatura/nota fiscal for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da 
filial, simultaneamente. 
 
6.5.10. A documentação exigida deverá ter validade mínima até a data prevista para a fase de 
disputa da sessão pública. Se o prazo de validade das Certidões não estiver expresso, será 
considerado o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, excluindo-se nesta contagem o dia da 
emissão/expedição. 
 
6.5.11. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, quando então poderá 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
6.5.12. Se a documentação exigida para habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, ou se a empresa estiver em suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, ou se for 
identificada como inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, tal empresa será 
inabilitada, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 
6.5.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 
6.6. Do recurso  
 
6.6.1. Declarado o vencedor, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestar sua 
intenção de recurso, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema. 
 
6.6.2. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar suas razões, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente. 
 
6.6.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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6.6.4. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao 
licitante vencedor.  
 
6.6.5. Findo o prazo do subitem 6.6.1 deste Edital, impugnado ou não o recurso, o Pregoeiro o 
apreciará, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quando opinará pela manutenção ou reforma do ato 
recorrido, encaminhando-o, devidamente informado, à Secretaria Administrativa deste Tribunal, 
devendo a autoridade competente, após o recebimento dos autos, proferir a decisão dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
6.6.6. O recurso terá EFEITO SUSPENSIVO sobre o ato recorrido, observado o disposto no art. 
109, § 2º da Lei n. 8.666/93. 
 
6.6.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 
sem que os Autos do Processo estejam com vista franqueada à interessada. 
 
6.6.8. Julgado o recurso, a decisão será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de 
Rondônia, no Jornal “O Estadão do Norte”, no site www.tjro.jus.br, bem como afixada no quadro 
próprio localizado na Sede deste Tribunal, na Rua José Camacho n. 585, Térreo, Bairro Olaria, 
Porto Velho/RO, e oficiada à (s) impetrante (s).  
 
7. DO CONTRATO 
 
7.1. Da adjudicação, homologação e assinatura do co ntrato 
 
7.1.1. Declarada a licitante vencedora, e depois de decorrido o prazo de interposição de recursos 
contra o resultado desta licitação e/ou julgado os interpostos, o objeto desta licitação será 
adjudicado, em despacho nos autos do respectivo processo, bem como no sistema eletrônico. 
 
7.1.2. O objeto desta licitação será adjudicado pelo Pregoeiro. Quando houver interposição de 
recurso será adjudicado pelo Ordenador de Despesas deste Tribunal. 
 
7.1.3. Adjudicado o objeto, a Secretaria Administrativa deste Tribunal decidirá quanto à 
homologação, revogação ou nulidade deste procedimento licitatório. 
 
7.1.4. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
7.1.5. Homologado o resultado desta licitação e respeitada a ordem de classificação, o Tribunal 
convocará a adjudicatária para que assine o Contrato. 
 
7.1.5.1. O prazo para assinatura  será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento 
da notificação. A recusa injustificada da adjudicatária notificada em assinar o Contrato nos prazos 
e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-a à perda do direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis previstas no item 8 deste  Edital. 
 
7.1.5.2. Caso seja necessária a remessa do Contrato para localidade fora do Estado de Rondônia, 
o prazo de devolução deste, devidamente assinado, será de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento. 
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7.1.6. Na data da assinatura do contrato, o representante da licitante vencedora deverá 
comprovar: 
 
a) seu poder para representar a licitante, através de documento legal; e 
 
b) atendimento ao subitem 6.5.8 deste Edital (atualizar todos os documentos apresentados quando 
da habilitação, se vencidos). 
 
7.1.7. Quando a adjudicatária não cumprir a alínea “b” do subitem anterior ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, o Tribunal poderá convocar outra licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para após, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
7.2. Da alteração, do reajuste dos preços, da inexe cução e da rescisão do contrato 
 
7.2.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 65 da Lei n. 
8.666/93. 
 
7.2.2. A quantidade estimada do objeto deste Edital, não constitui qualquer compromisso do 
Contratante com a Contratada, podendo o objeto do Contrato, aumentar ou diminuir, dependendo 
das necessidades do Tribunal, em consonância com o art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93. 
 
7.2.3. A periodicidade para eventual reajuste de preços será anual, contando-se a partir da data 
limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, adotando-se com 
índice aplicável o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), calculado pela FGV – 
Fundação Getúlio Vargas que é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC (Índice de 
Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 
30% e 10%, respectivamente. A pesquisa é realizada entre os dias 1 e 30 de cada mês. O 
indicador registra as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no atacado e 
de bens e serviços finais no consumo.  
 
7.2.4. Observadas as demais disposições constantes no Capítulo III, Seção V da Lei n. 8.666/93, a 
rescisão do Contrato: 
 
a) poderá ser declarada unilateralmente pelo Contratante, se a Contratada inexecutar obrigação 
contratual (total ou parcialmente), ou se houver a incidência de algum dos casos previstos no art. 
78, I a XII e XVII da Lei n. 8.666/93, conforme disposto no art. 77 c/c art. 79, I da referida Lei; 
 
b) será declarada unilateralmente pelo Contratante se, durante a vigência do Contrato, a 
Contratada contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Contratante, haja vista ser vedada, nesses 
casos, a manutenção, aditamento ou prorrogação contratual, conforme disposto no art. 3º da 
Resolução n. 07/2005, alterado pela Resolução n. 09/2005, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, não implicando qualquer ônus para o Tribunal; e 
 
c) poderá ocorrer amigavelmente ou por via judicial, conforme disposto no art. 79, II e III, da 
referida Lei. 
 
7.2.5. Se a rescisão for unilateral ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. E, em qualquer caso de rescisão, constará nos autos a 
respectiva e formal motivação, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 
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7.3. Da vigência do contrato 
 
7.3.1. A prestação de serviços objeto deste Edital tem vigência de 12 meses a partir da data da 
assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado até o limite de 48 meses conforme artigo 57, 
IV, Lei 8.666/93. 
 
7.4 Da garantia para contratação 
 
7.4.1. A empresa vencedora deverá, antes da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
prestar garantia de 4% (quatro por cento) sobre o respectivo valor, podendo optar por uma das 
seguintes modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei n. 8.666/93, quais sejam: 
 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 
 
b) seguro-garantia; e 
 
c) fiança bancária. 
 
7.4.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao 
HSBC - Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, mediante autorização específica expedida pelo 
Departamento de Economia e Finanças (DEF/TJRO). 
 
7.4.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter 
expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do 
contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de 
inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
 
7.4.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 
representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Porto Velho/RO, devendo ter 
prazo superior ao do contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 
 
7.4.5. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a Contratada ficará obrigada, 
caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a 
modalidade que tenha escolhido, devendo fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da notificação expedida pelo Tribunal. 
 
7.4.5.1. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser hábil para o fim a que se 
destina, o Tribunal notificará a Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação. 
 
7.4.5.2. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrerá na multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais 
perdas ou prejuízos causados ao Tribunal, salvo na ocorrência de motivo aceitável justificado 
tempestivamente até o último dia do prazo. Nesse caso, o Tribunal indicará novo prazo à 
Contratada, que deverá cumpri-lo, caso contrário sofrerá a penalidade acima referida. 
 
7.4.5.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou 
prejuízos causados ao Tribunal e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda 
reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 
 
7.4.6. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como 



  

  
   PREGÃO ELETRÔNICO 051/2012  

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DEPARTA MENTO DE COMPRAS  
www.tjro.jus.br   licitacoes@tjro.jus.br 

Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo - Bairro Olaria 
Porto Velho/RO - CEP 76801-330 Fone: (69)3217-1373 Fax: (69)3217-1372 

 

PÁGINA 12

garantia, a Administração poderá convocá-la para que complemente aquele valor inicialmente 
oferecido. 
 
7.4.7. No caso de rescisão do contrato determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados no art. 78, I a XII e XVII da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo 
culpa da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Administração, referente 
aos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme art. 80, III da referida 
Lei. 
 
7.4.8. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados no art. 78, XII a XVII da Lei n. 
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia, aos pagamentos 
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da 
desmobilização (conforme art. 79, § 2º da referida Lei). 
 
7.4.9. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída de 
ofício após a execução do contrato, conforme disposto no art. 56, § 4º c/c art. 40, § 3º da Lei n. 
8.666/93. 
 
7.4.10. Quando a garantia contratual for na modalidade caução em dinheiro, a restituição dar-se-á 
mediante crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidação da despesa decorrente da 
execução do contrato. Quando nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária a restituição 
far-se-á por meio de ofício após a execução do contrato. 
 
8. DAS PENALIDADES DO PROCEDIMENTO  
 
8.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações legais, ficará impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada 
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e/ou no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquela que: 
 
a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
 
b) deixar de entregar a documentação exigida neste Edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
 
e) não mantiver a proposta; 
 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
 
h) fizer declaração falsa; e 
 
i) cometer fraude fiscal. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLA RECIMENTO 
 
9.1. As impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, dirigidas ao Pregoeiro, por 
meio do e-mail licitacoes@tjro.jus.br, por meio do fax n. (0xx69) 3217-1372 ou entregues na sala 
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do Departamento de Compras (DEC/TJRO), situada na Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo, 
Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76801-330. 
 
9.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
 
9.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que, tendo-os aceito sem 
objeção, venha, após a abertura das propostas, apontar falhas ou irregularidades ou não o fizer no 
prazo estipulado. 
 
9.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio do e-mail licitacoes@tjro.jus.br. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. Para contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto  quando explicitamente 
disposto em contrário. 
 
10.2. A contagem dos prazos somente se inicia e vence em dia de expediente neste Tribunal. 
 
10.3. A simples participação nesta licitação implica em total aceitação das normas contidas neste 
Edital. 
 
10.4. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não conferindo direito a qualquer indenização ou ressarcimento. 
 
10.5. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação . A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, implicará, na anulação 
do empenho ou na rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
10.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
10.7. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo, 
sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo determinado pelo Pregoeiro, ao qual se 
reserva o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 
necessário. 
 
10.8. O Pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no 
assunto objeto desta licitação. 
 
10.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
10.10. Nos termos do art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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10.11. O resultado da licitação será divulgado mediante aviso, o qual será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia, no Jornal “O Estadão do Norte”, no site www.tjro.jus.br, 
bem como afixado no quadro próprio localizado na Sede deste Tribunal, na Rua José Camacho n. 
585, Térreo, Bairro Olaria, Porto Velho/RO. 
 
10.12. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
10.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 
vigor. 
 
10.14. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir quaisquer questões oriundas 
da presente licitação. 
 
10.15. Este Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.tjro.jus.br ou 
www.comprasnet.gov.br, bem como na sala do Departamento de Compras (DEC/TJRO), situada 
na Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo, Bairro Olaria, nesta Capital, no horário das 7h às 
14h, onde poderá ser retirado em meio físico ou eletrônico, sem ônus para o Tribunal, com estes 
arcando o interessado, tais como fotocópia, ou trazendo o CD-R, ou Pen Drive próprio. 
 
10.16. O Pregoeiro e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de 
dúvidas ou informações complementares  no endereço citado no subitem anterior ou pelo fone 
(0xx69) 3217-1373, pelo fax (0xx69) 3217-1372, e ainda pelo e-mail licitacoes@tjro.jus.br. O 
Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por 
ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto deste Tribunal quanto do emissor. 
 
10.17. São partes integrantes do presente Edital:  
 
a) ANEXO I – Termo de Referência; 
 
b) ANEXO II - Modelo de apresentação de proposta de preços detalhada após o encerramento dos 
lances;  
 
c) ANEXO III - Exigências para habilitação; 
 
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  
 
e) ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
 
f) ANEXO VI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 
g) ANEXO VII - Modelo de Declaração de enquadramento na condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte; e 
 
h) ANEXO VIII - Minuta do Contrato. 
 

 
 

Porto Velho/RO, 24 de agosto de 2012. 
 

JOSÉ MIGUEL DE LIMA 
Secretário Administrativo 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – 016 / 2012 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIME NTO DE PRODUTOS 
(SOFTWARE) E SUBSCRIÇÃO DE ASSINATURA DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB, BEM 
COMO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOMOLOGA ÇÃO, TESTES E 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS COM MANUTENÇÃO E SUP ORTE TÉCNICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO VELHO – AGOSTO DE 2012 
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1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos (software – Websense 
Web Security Gateway) ferramenta de gerenciamento de internet para funcionários e do uso dos 
recursos solução de problemas complexo e subscrição de assinatura de filtro de conteúdo web, 
diminui riscos de forma simples e abrangente, impede o bloqueio excessivo ou insuficiente do 
conteúdo acessível aos funcionários, bem como execução de instalação, configuração, 
homologação, testes e transferência de conhecimentos com manutenção e suporte técnico.   
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Atualmente os Tribunais, seja no âmbito federal ou estadual, estão modernizando o modo 
como os advogados e demais clientes do Judiciário acessam os diversos serviços prestados. A 
atualização tecnológica e os serviços que ela pode proporcionar necessitam tanto da proteção 
adequada das informações quanto de disponibilidade, confiabilidade e redundância extremamente 
elevadas. É indiscutível que tal solução de segurança não pode prescindir de suporte e 
atualização de software como também, dos profissionais desta COINF. 
 
2.2. A COINF encontra-se em processo de modernização tecnológica a fim de acompanhar a 
necessidade de atendimento e modernização do TJRO, buscando atender o crescente número de 
solicitações de sistemas, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores deste órgão 
e, em última instância, em toda comunidade judiciária. 
 
2.3. O Tribunal adquiriu a solução de segurança, composta de: filtro/analisador de conteúdo 
(software) e servidor de proxy/cachê (software). O software adquirido foi o Websense Enterprise - 
WS, que é uma ferramenta líder mundial em soluções de gerenciamento de  Internet  para  
funcionários, permite  o  gerenciamento  do  uso  dos  recursos  de  computação  através  da  
filtragem  de  conteúdo  da Web,  além  de  diminuir  os  riscos  relacionados  ao  uso  da  Internet,  
incluindo  mensagens instantâneas,  peer-to-peer  e  spyware  de  forma  simples  e  abrangente. 
Através da validação de uma política de  uso  no  gateway  da  Internet, rede  e  desktop,  o  
Websense  Enterprise  aumenta  a produtividade  e  a  segurança, otimiza  o  uso  dos  recursos  
de  TI  e  diminui   a   responsabilidade  legal   de   seus   servidores.  O Websense categoriza 
páginas  Internet,   dividindo-as   em   categorias   de   conteúdo,   visando   tornar   a   
administração   da  ferramenta   o   mais   gerencial   e   granular  possível,   permitindo   aos  
administradores tomarem ações simples para resolver facilmente questões e problemas 
complexos e, ao mesmo tempo, impedir o bloqueio excessivo ou insuficiente do conteúdo 
acessível aos funcionários.  
 
2.4. O Websense por ser um filtro de conteúdo de páginas maliciosas, é atualizado diariamente, o 
qual é imprescindível sua renovação, por utilizar uma combinação preventiva de identificação de 
conteúdo malicioso e categorização associada à tecnologia de prevenção, com isso ajuda a tornar 
o uso da web e dos recursos de TI seguro e produtivo.  
 
2.5. O TJRO utiliza o Websense como filtro de conteúdo e o mesmo tem uma função 
importantíssima dentro da Política de Segurança gerenciada pela COINF.  Uma vez 
implementada, qualquer tecnologia precisa ser continuada e não pode ser alterada 
constantemente, pois inviabilizaria o funcionamento dos serviços de TI prestados pelo judiciário 
rondoniense, sem contar que tais decisões onerariam substancialmente as atividades de TI, posto 
que todo o esforço para o cenário atual se traduz em investimentos, e a falta de uso causa 
vulnerabilidade no sistema de rede deste PJ/RO.  
 
2.6. A ferramenta em questão é um instrumento eficiente de segurança e de gestão de recursos, 
uma vez que categoriza as páginas da Internet e permite que a administração determine que 
categorias de páginas podem ser navegadas por meio da rede interna do TJRO. Tal autonomia 
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permite filtrar acesso a páginas reconhecidamente disseminadoras de códigos maliciosos, páginas 
relacionadas à pornografia, páginas relacionadas a jogos, redes sociais, rádios e vídeos online, 
dentre outras. Além de evitar a exposição a sítios inadequados ou inapropriados em termos de 
segurança, tem-se o benefício da economia de recursos de banda de Internet, que passam a se 
prestar essencialmente à navegação em páginas que sejam de interesse para a atividade 
institucional do TJRO. 
 
2.7. Necessitamos do produto da marca Websense em virtude de ser o único compatível com o 
aplliance/hardware adquirido pelo PJRO. 
 
3. TÉCNICA 
 
3.1. Uma das características importante do Websense é possuir mecanismo de classificação de 
conteúdo em tempo real, analisar o tráfego da Web instantaneamente, classificando os novos sites 
e o conteúdo dinâmico, descobrindo proativamente os riscos de segurança e bloqueando 
softwares maliciosos e perigosos. Possuindo atualizações diariamente das categorias de páginas 
encontradas na Internet por motores de pesquisa e classificação do fabricante da ferramenta que 
operam em tempo integral para manter um banco de dados mais completo possível com 
informações de conteúdos da Internet. Como parte da estratégia de controle da navegação Web, é 
possível determinar, por meio da ferramenta, o histórico de navegação de cada usuário conectado, 
agregando rastreabilidade das ações de todos os usuários do serviço de Internet do TJRO. 
 
3.2. Após uma análise da quantidade de usuários necessária para o licenciamento, deverá ser 
adquirida o Websense com licença para 3.000 (três mil usuários), esse cálculo foi gerado pelo 
Websense que possuí rotina de consulta informativa. O resultado dessa consulta totalizou 2.680 
(dois mil seiscentos e oitenta usuários), a solução deverá ser implementada com a aquisição 
somente do Software, para redução do custo de aquisição, uma vez que o TJRO já possui 
equipamentos que comportam a implementação desta solução. 
 
3.3. Em suma, o Websense Web Security Gateway é a solução mais precisa e eficaz do setor para 
filtragem de conteúdo e proteção contra ameaças da Web 2.0, habilitando as empresas a acelerar 
os negócios sem precisar se preocupar com ameaças de segurança, produtividade e 
responsabilidade legal, como conteúdo malicioso e inadequado, e perda de dados. 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 
4.1.1. A solução deverá adaptar-se à estrutura tecnológica atualmente em funcionamento no 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sem necessidade de alterar a configuração do serviço de acesso à 
Internet em vigor, sendo permitidos pequenos ajustes, se necessária, para que a mesma se 
integre ao ambiente computacional atual; 
 
4.1.2. Suportar tráfego de acesso à Internet oriundo de rede interna com 3.000 (três mil) usuários, 
considerando volume de no mínimo 50.000 (cinquenta mil) conexões TCP, simultâneas, de forma 
centralizada e a partir de única localidade localizada em Porto Velho-RO; 
 
4.1.3. Deve ser fornecida e licenciada, vigorando com as respectivas atualizações de versões, de 
listas de assinaturas e da base de dados de URLs. 
 
4.2.FILTRO DE ACESSOS À WEB BASEADO EM LISTAS DE URLS 
 
4.2.1. Deverá possuir base de URL’s com pelo menos 60 milhões de sites; 
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4.2.2. As URL’s devem estar classificadas sob categorias e todas as categorias devem ser 
configuradas para bloquear ou permitir o acesso, bem como permitir o acesso com quotas de 
tempo, ou permitir o acesso depois que o usuário aceitar um termo de responsabilidade online; 
 
4.2.3. Deverá possuir no mínimo as seguintes categorias de URL’s: 
 
4.2.3.1. Sites de aborto 
 
4.2.3.2. Sites de armas 
 
4.2.3.3. Sites de material adulto 
 
4.2.3.4. Sites de negócios e economia 
 
4.2.3.5. Sites de drogas 
 
4.2.3.6. Sites de educação 
 
4.2.3.7. Sites de entretenimento 
 
4.2.3.8. Sites de jogos 
 
4.2.3.9. Sites de governo 
 
4.2.3.10. Sites de saúde 
 
4.2.3.11. Sites de Tecnologia da Informação 
 
4.2.3.12. Sites de comunicação na Internet 
 
4.2.3.13. Sites de pesquisa de emprego 
 
4.2.3.14. Sites de notícias e mídia 
 
4.2.3.15. Sites de racismo e ódio 
 
4.2.3.16. Sites de religião 
 
4.2.3.17. Sites de compras 
 
4.2.3.18. Sites de organizações sociais 
 
4.2.3.19. Sites de sociedade e estilo de vida 
 
4.2.3.20. Sites de viagens 
 
4.2.3.21. Sites de veículos 
 
4.2.3.22. Sites de violência 
 
4.2.3.23. Sites de rádio e tv pela Internet, telefonia pela Internet e streaming de media 
 
4.2.3.24. Sites de compartilhamento de arquivos ponto-a-ponto (P2P) 
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4.2.3.25. Sites de armazenamento pessoal de arquivos e dados 
 
4.2.3.26. Sites de anúncios 
 
4.2.3.27. Sites de quadros de mensagens e fóruns 
 
4.2.3.28. Sites de downloads de freeware ou software 
 
4.2.3.29. Sites de mensagens instantâneas 
 
4.2.3.30. Sites de phising, keyloggers, redes de bots, websites maliciosos, softwares 
potencialmente indesejados, spyware e iFrames maliciosos  
 
4.2.3.31. Sites de conteúdo potencialmente perigoso, exposição elevada e explorações 
emergentes. 
 
4.2.4. Deverá usar a base de URL’s para filtrar acesso aos sites estáticos, para garantir 
performance; 
 
4.2.5. Deverá analisar o texto dos sites desconhecidos ou dinâmicos, tanto HTTP quanto HTTPS, 
filtrando os acessos de acordo com o conteúdo corrente e não apenas a URL, para garantir 
precisão; 
 
4.2.6. Deverá analisar o texto dos sites Web 2.0 e de Redes Sociais (como Twitter, Facebook, 
Orkut, entre outros) para determinar o conteúdo real e filtrar de acordo com a política de acessos, 
garantindo granularidade no controle a esses tipos de sites; 
 
4.2.7. Deverá analisar links presentes nos sites durante a análise do conteúdo, para assim, 
garantir que um site que possua links a outros com conteúdo indesejável não seja acessado; 
 
4.2.8. Deverá realizar uma verificação em busca de códigos maliciosos presentes no conteúdo da 
página para todos os acessos HTTP e HTTPS ou apenas um grupo específico de sites; 
 
4.2.9. A verificação de segurança do conteúdo dos sites, deve conseguir decodificar e detectar 
códigos maliciosos dentro de aplicações RIA (como Flash, Adobe AIR, Silverlight, entre outros); 
 
4.2.10. Deverá realizar uma varredura nos arquivos binários presentes nos sites acessados, para 
garantir que arquivos maliciosos sejam bloqueados, usando, pelo menos, dois “motores” distintos; 
 
4.2.11. Deverá permitir o bloqueio de páginas que contenham os seguintes códigos: 
 
4.2.11.1. ActiveX 
 
4.2.11.2. JavaScript 
 
4.2.11.3. VBScript 
 
4.2.12. Deverá garantir que, além das atualizações diárias pré-programadas, novas páginas cujo 
conteúdo represente riscos à segurança sejam adicionadas automaticamente à lista de URLs 
alguns minutos depois de haver sido descobertas pelo fabricante da solução, sem necessidade de 
interação humana, e sem ter que aguardar pelo horário pré-determinado de atualização da base; 
 
4.2.13. Deverá enviar automaticamente para o fabricante da solução, sem intervenção humana, 
informação sobre todas as URL’s não-categorizadas que tenham sido acessadas durante o dia 
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pelos funcionários deste TJ/RO, para fins de categorização na base de URL’s. O fabricante deverá 
analisar todas as URL’s recebidas e adicionar as que forem pertinentes à lista de URL’s que será 
atualizada automaticamente pelo produto no dia seguinte; 
 
4.2.14. Deverá permitir a recategorização manual de qualquer página Web segundo as 
necessidades deste TJ/RO, bem como permitir que certas páginas possam ser acessadas a 
qualquer momento mesmo que pertençam a categorias bloqueadas; 
 
4.2.15. Deverá permitir que se incluam URLs ou Expresiones Regulares (RegEx) manualmente, 
para que certas páginas sejam tratadas diferentemente da categorização original do fabricante da 
solução; 
 
4.2.16. Deverá permitir o bloqueio de páginas que pertençam a categorias permitidas, mas cuja 
URL possua certas palavras-chave; 
 
4.2.17. Deverá permitir o acesso a páginas de certas categorias, mas bloquear acesso a certos 
tipos de arquivos dentro dessas páginas (tais como vídeo, áudio, arquivos compactados, 
executáveis, documentos, etc.); 
 
4.2.18. Os tipos de arquivos deverão permitir a customização por tipo de extensão do arquivo, bem 
como a criação de novos tipos de arquivos, mesmo que não sejam normalmente encontrados na 
Internet; 
 
4.2.19. Deverá permitir a definição de políticas por IP, ranges de IPs, usuários e grupos dos 
seguintes serviços de diretório: 
 
4.2.19.1. Domínios do Microsoft Windows NT (NTLM) 
 
4.2.19.2. Domínios do Microsoft Active Directory 
 
4.2.19.3. Diretórios Novell eDirectory 
 
4.2.19.4. Diretórios Sun Java System Directory Service 
 
4.2.20. Deverá reconhecer transparentemente aos usuários das seguintes maneiras: 
 
4.2.20.1. Usuários de Domínios NT 
 
4.2.20.2. Usuários de Active Directory 
 
4.2.20.3. Usuários de Novell eDirectory 
 
4.2.20.4. Usuários LDAP autenticados por RADIUS 
 
4.2.21. Deverá permitir que o administrador selecione tipos de autenticação diferentes para os 
usuários da mesma rede, ou seja, que determinado grupo de usuários seja autenticado 
manualmente e o restante seja autenticado de forma transparente; 
 
4.2.22. Deverá pedir autenticação manual para usuários que tentem navegar sem estarem 
devidamente autenticados no serviço de diretório, sem pedir autenticação manual aos demais 
usuários que já foram autenticados no domínio; 
 
4.2.23. Deverá permitir a definição de uma política geral que se aplique aos usuários que não 
tenha uma política específica assignada; 
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4.2.24. Deverá permitir diferentes tipos de bloqueio por horários do dia e dias da semana para 
qualquer das políticas definidas; 
 
4.2.25. Deverá permitir a definição de quotas de tempo diferentes para usuários de grupos 
diferentes, para usuários específicos e para os usuários em geral; 
 
4.2.26. Deverá exibir uma página HTML customizável cada vez que um usuário tentar acessar 
uma página bloqueada; 
 
4.2.27. Deverá pedir confirmação ao usuário cada vez que seja necessário usar sua quota de 
tempo para navegar em qualquer página que pertença a uma categoria que tenha sido definida 
como permitida com o uso das quotas de tempo através de uma página HTML customizável; 
 
4.2.28. Deverá exibir uma página HTML customizável com um termo de responsabilidade cada vez 
que um usuário tentar acessar qualquer página que pertença a uma categoria que tenha sido 
definida como permitida depois do aceite do termo de responsabilidade; 
 
4.2.29. Deverá enviar um alerta administrativo por e-mail, pop-up ou SNMP caso haja um número 
(configurável) de acessos a páginas de cada categorias selecionada durante o dia. 
 
4.3.  FILTRO DE PROTOCOLOS NÃO-HTTP BASEADO EM LISTAS DE PROTOCOLOS 
 
4.3.1. Deverá possuir lista de protocolos utilizados na filtragem; 
 
4.3.2. Deverá possuir a capacidade de detectar o tráfego desses protocolos diretamente da rede, 
através de sniffing ou inline; 
 
4.3.3. Deverá possuir a capacidade de bloquear os protocolos segundo as políticas definidas; 
 
4.3.4. Em modo sniffing, deverá possuir a capacidade de efetuar o bloqueio pela mesma placa que 
escuta o tráfego, ou então por qualquer uma das outras placas de rede do equipamento; 
 
4.3.5. Em modo inline, deverá possuir a capacidade de fazer bypass do tráfego em caso de falha 
no servidor, ou seja, não deve ser ponto de falha na rede; 
 
4.3.6. Deverá reconhecer e filtrar no mínimo as seguintes categorias de protocolos: 
 
4.3.6.1. Protocolos de banco de dados 
 
4.3.6.2. Protocolos de transferência de arquivos 
 
4.3.6.3. Protocolos de mensagem instantâneas e bate-papos 
 
4.3.6.4. Protocolos de email e ferramentas de colaboração 
 
4.3.6.5. Protocolos de compartilhamento de arquivos ponto-a-ponto 
 
4.3.6.6. Protocolos de evitação de proxy 
 
4.3.6.7. Protocolos de acesso remoto 
 
4.3.6.8. Protocolos de streaming de media 
 
4.3.6.9. Protocolos de sistema operacional de rede 
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4.3.7. Deverá permitir a definição de políticas nas quais certos usuários possam usar sistemas de 
instant messaging livremente; outros usuários não possam usar sistemas de instant messaging; e 
outros usuários possam usar sistemas de instant messaging para comunicação somente, mas ao 
tentar enviar ou receber qualquer arquivo anexo, deverão ser bloqueados; 
 
4.3.8. Deverá permitir a definição de políticas de uso de Protocolos por IP, ranges de IPs, usuários 
e grupos dos seguintes serviços de diretório: 
 
4.3.8.1. Domínios do Microsoft Windows NT (NTLM) 
 
4.3.8.2. Domínios do Microsoft Active Directory 
 
4.3.8.3. Diretórios Novell eDirectory 
 
4.3.8.4. Diretórios Sun Java System Directory Service 
 
4.3.9. Deverá reconhecer transparentemente aos usuários das seguintes maneiras: 
 
4.3.9.1. Usuários de Domínios NT 
 
4.3.9.2. Usuários de Active Directory 
 
4.3.9.3. Usuários de Novell eDirectory 
 
4.3.9.4. Usuários LDAP autenticados por RADIUS 
 
4.3.10. Deverá permitir a definição de uma política geral que se aplique aos usuários que não 
tenham uma política específica assignada; 
 
4.3.11. Deverá permitir diferentes tipos de bloqueio por horários do dia e dias da semana para 
qualquer das políticas definidas; 
 
4.3.12. Deverá exibir uma mensagem de bloqueio ao usuário cada vez que haja uma tentativa de 
acessar um protocolo bloqueado; 
 
4.3.13. Deverá analisar protocolos tunelados no tráfego HTTP e HTTPS. 
 
4.4. PROXY WEB 
 
4.4.1. Possuir a funcionalidade de Proxy Web, suportando os protocolos HTTP, HTTPS e FTP; 
 
4.4.2. Deverá permitir a configuração das portas usadas para cada um dos protocolos suportados; 
 
4.4.3 . Deverá ser capaz de atuar como um proxy explícito e transparente através do protocolo 
WCCP; 
 
4.4.4.  Deverá criar e hospedar arquivos PAC (Proxy Auto Configuration) e WPAD (Web Proxy 
Auto Discovery); 
 
4.4.5. Deverá suportar o protocolo ICAP para integração com outras soluções de segurança, como 
por exemplo, DLP (Data Loss Prevention); 
 
4.4.6. Suportar integração com múltiplos servidores via ICAP, para tolerância à falhas e 
balanceamento de carga; 
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4.4.7. Deverá possuir a capacidade de autenticar usuários através dos seguintes protocolos: 
 
4.4.7.1. Kerberos 
 
4.4.7.2. NTLM 
 
4.4.7.3. Radius 
 
4.4.7.4. LDAP 
 
4.4.8. Permitir a configuração de dois ou mais protocolos para autenticar usuários, sendo um para 
cada sub-rede distinta; 
 
4.4.9. Deverá suportar clustering e permitir a criação de um endereço IP virtual para garantir alta 
disponibilidade da solução; 
 
4.4.10. Deverá permitir a criação de backups da configuração, salvando-os localmente ou em um 
servidor FTP remoto; 
 
4.4.11. Deverá permitir ser um membro de uma hierarquia de cache HTTP e ICP (Internet Cache 
Protocol); 
 
4.4.12. Deverá suportar o armazenamento de conteúdo em cache; 
 
4.4.13. O cache deve ser armazenado em um disco rígido separado do sistema operacional e, de 
preferencia, em modo bruto para garantir performance; 
 
4.4.14. Deverá possuir mecanismo para decriptação do tráfego SSL para fins de inspeção do 
conteúdo HTTPS acessado; 
 
4.4.15. Permitir a configuração de categorias ou sites isolados para que o tráfego SSL não seja 
decriptado. 
 
4.5. PREVENÇÃO DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO (DLP) 
 
4.5.1. Permitir integração, como módulo opcional, com solução de DLP para prevenção de 
vazamento de informação no tráfego HTTP, HTTPS e FTP, podendo permitir as seguintes formas 
de identificação de dados confidenciais: 
 
4.5.1.1. Palavra Chave; 
 
4.5.1.2. Dicionário; 
 
4.5.1.3. File Matching; 
 
4.5.1.4. Expressões Regulares; 
 
4.5.1.5. Natural Language Processing; 
 
4.5.1.6. Fingerprint. 
 
4.5.2. Deverá integrar-se com a base de URL’s, especificada no item 5.2, para definir sites ou 
categoria de sites onde uma informação sensível pode ser enviada. 
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4.6. ARMAZENAMENTO DE REGISTROS DE LOG E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS 
 
4.6.1. Deverá possuir serviço de armazenamento de registros de log, o qual guarde os registros 
em uma base de dados SQL Server 2005 ou 2008; 
 
4.6.2. Deverá permitir que certas categorias de URL’s não gerem logs para fins de diminuição do 
volume de logs armazenados; 
 
4.6.3. Deverá fazer o roll-over da base de dados de logs cada vez que for atingido um tamanho 
predeterminado, ou bem por períodos de dias configurados pelo Administrador, sem interrupção 
do armazenamento e sem a necessidade de interação humana; 
 
4.6.4. Deverá excluir automaticamente bases de dados históricas quando seu conteúdo for mais 
antigo que uma quantidade determinada de dias definido pelo Administrador; 
 
4.6.5. Deverá ser capaz de gerar relatórios de longos períodos recuperando automaticamente os 
dados a partir de múltiplas bases de dados de logs históricas simultaneamente, de forma 
transparente, sem a necessidade de configuração manual ou de intervenção humana, entregando 
o relatório final consolidado em um só passo; 
 
4.6.6. Deverá ser capaz de gerar relatórios gráficos baseados em modelos pré-definidos, os quais 
deverão permitir filtro por usuários, grupos de usuários, protocolos, categorias, classes de risco e 
ação tomada pelo sistema; 
 
4.6.7. Deverá gerar relatórios nos seguintes formatos: 
 
4.6.7.1. PDF 
 
4.6.7.2. XLS 
 
4.6.7.3. HTML 
 
4.6.8. Deverá permitir a programação de múltiplas tarefas de geração de relatórios pré-
determinados, em horários e dias da semanas pré-definidos, e deverá enviar os relatórios gerados 
por correio eletrônico para os destinatários desejados; 
 
4.6.9. Deverá possuir interface de monitoramento dos acessos à Internet em tempo real, sendo 
possível pausar para revisar a atividade de filtragem corrente; 
 
4.6.10. Deverá possuir interface de acesso direto aos registros de log utilizando o conceito de drill-
down; 
 
4.6.11. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir que cada critério de dados 
possa ser expandido segundo outro critério, gerando relatórios de múltiplos níveis; 
 
4.6.12. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir que qualquer tela de 
visualização possa ser exportada para arquivos XLS, ou então para o formato PDF; 
 
4.6.13. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir a customização dos 
relatórios gerados; 
 
4.6.14. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir a geração automática de 
relatórios e sua distribuição por correio eletrônico para os destinatários desejados; 
 



  

  
   PREGÃO ELETRÔNICO 051/2012  

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DEPARTA MENTO DE COMPRAS  
www.tjro.jus.br   licitacoes@tjro.jus.br 

Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo - Bairro Olaria 
Porto Velho/RO - CEP 76801-330 Fone: (69)3217-1373 Fax: (69)3217-1372 

 

PÁGINA 25

4.6.15. A base de dados com os logs de acessos à Internet deve manter disponível, no mínimo, os 
registros dos últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
 
5. IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
 
5.1. Deverá suportar equipamentos com Windows 2003 Server, Windows 2008 Server (32 bits), 
Windows 2008 Server R2 (64bits), Red Hat Linux Enterprise 4 ou 5; 
 
5.2. Deverá permitir que os serviços sejam instalados em diferentes equipamentos para fins de 
performance e escalabilidade, inclusive deverá permitir que certos serviços sejam instalados sobre 
sistemas operacionais diferentes; 
 
5.3. Deverá possuir uma única interface de gerenciamento Web para administração e geração de 
relatórios; 
 
5.4. A interface de gerenciamento Web deverá possuir um painel que apresente o estado corrente 
da solução e ilustre graficamente a atividade de filtragem dos acessos do dia; 
 
5.5. A interface de gerenciamento Web deverá mostrar, através de um painel, uma visão geral da 
atividade de filtragem dos acessos dos últimos 30 dias, atualizando os dados diariamente; 
 
5.6. Deverá permitir a criação de administradores delegados, definindo permissões 
administrativas, permissões para geração de relatórios e auditores do sistema; 
 
5.7. Deverá permitir múltiplos logons de administradores delegados simultaneamente; 
 
5.8. Deverá integrar-se ao AD para que o acesso dos Administradores à console de 
gerenciamento ocorra através do uso da conta e senha do usuário no AD; 
 
5.9. Deverá permitir que usuários do AD que não possuam direitos de Administradores do Domínio 
possam ser assignados como Administradores da solução; 
 
5.10. Deverá manter registro para fins de auditoria de cada modificação feita por cada Super 
Administrador ou Administrador Delegado nas políticas e configurações da solução. 
 
6. QUANTIDADE  
 
6.1. Solução de um software de filtro de conteúdo contendo licença do Websense Web Security 
Gateway, para atender 3.000 (três mil) usuários, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data 
da assinatura do contrato. 
 
7. DOS PREÇOS 
 
7.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive o resultante 
da incidência de qualquer imposto ou taxa, contribuições ou obrigações trabalhista, fiscal, 
previdenciárias e afins a que estiverem sujeito, bem como, os percentuais de descontos 
concedidos; 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  
 
8.1. O local da entrega: Coordenadoria de Informática – COINF do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, com endereço á Rua José Camacho, 585 – Bairro Olaria, Cep 76.801-330, nesta 
cidade de Porto Velho-RO; 
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8.2. A entrega se dará mediante Sistema de Licenciamento, ou seja, não há o envio de mídias 
como disquete ou cd-roms, apenas o envio do código de registro para que seja liberada a ativação 
do software através da Internet, devendo ser encaminhado para o Coordenador de Informática Sr. 
Almir dos Santos de Albuquerque email Almir@tjro.jus.br. 
 
8.3. Prazo de Entrega: O prazo da entrega da chave de ativação de subscrição da licença de uso 
do software Websense, será no primeiro dia útil após a assinatura do contrato.  
 
8.4. Entretanto, a empresa vencedora deverá realizar os itens abaixo: 
 
8.4.1. Verificação da Estrutura sua correção se necessário e implementação desta correção em 
até 05 (cinco) dias. 
 
8.4.2. Transferência de Conhecimentos – MENTORING aprendizagem da ferramenta implantada 
em até 10 (dez) dias. 
 
8.4.3. Documentação e Finalização do Projeto em 15 dias.  
 
8.4.5. Devendo estar totalmente concluído todas essas etapas de ajustes, treinamento, descrição 
e finalização do projeto em no máximo 30 (trinta) dias. 
 
8.4.6. Os serviços deverão ser executados, preferencialmente, de Segunda a Sexta-feira, no 
horário de funcionamento deste Tribunal, das 7h às 14h; 
 
8.4.7. Caso seja necessária prorrogação de prazo em qualquer das etapas, a contratada deverá 
solicitar ao gestor formalmente com as devidas justificativas, juntando inclusive documentos que 
comprovem os fatos alegados; 
 
8.4.8. Nos casos excepcionais, que se faça necessária a interferência em ambientes de Produção, 
os serviços deverão ser executados em outros horários fora do estipulado acima. Estes serviços 
deverão ser previamente agendados, com uma relação nominal dos profissionais da Contratada 
que serão escalados, contendo identificação e horários de trabalho; 
 
8.4.9. A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e produtos fornecidos pelo prazo 
estabelecido neste Termo, obrigando-se a corrigir os erros ou defeitos, no prazo estabelecido. 
 
9. GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
9.1. O objeto terá garantia até o fim da vigência do contrato; 
 
9.2. Os procedimentos de garantia serão livres de ônus para o TJRO, ressalvado tão somente 
quanto às despesas decorrentes de uso inadequado, desde que devidamente comprovado. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. A despesa correrá por conta de recursos específicos consignados no orçamento do Poder 
Judiciário do Estado, com disponibilidade orçamentária para execução no exercício 2012, Projeto 
Estratégico: Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e Projeto 
Operacional: Infraestrutura de TIC, Unidade Orçamentária n. 03.011 - Fundo de Informatização, 
Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU, e que há disponibilidade 
orçamentária para execução no exercício de 2012, conforme classificação a seguir: 
- Especificação da Despesa: Licença de uso do software Websense Web Security Gateway; 
- Atividade: 02. 122. 1203. 1023 Aperfeiçoar a Tecnologia da Informação e Comunicação às 
Demandas dos Serviços Judiciários; 
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- Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros; 
- Subitem 94 – Aquisição de Software de Aplicação. 
 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura em nome do Fundo de Informatização, 
Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – CNPJ n. 10.466.386/0001-85. Endereço: 
Rua José Camacho n. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-330. 
 
11.2. O pagamento será realizado em 1 (uma) única parcela, que ocorrerá em até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados à partir do recebimento da chave de ativação, realização do treinamento, 
execução dos serviços de ajustes (se necessário) e ainda descrição e finalização do projeto com o 
aceite do Gestor (a), desde que a documentação da Contratada esteja regularizada. 
 
11.3. Se a fatura/nota fiscal for apresentada em desacordo ao contratado ou com irregularidades, 
o prazo para pagamento ficará suspenso, até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para o 
Tribunal. 
 
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação , não podendo este fato ensejar direito de reajuste de preços ou de 
atualização monetária. 
 
11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos 
pelo Tribunal, entre a data prevista para o pagamento até a correspondente ao efetivo pagamento 
da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, 
onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438,  
assim apurado: 
 

 

I = 
365

i  

 

I = 
365

6/100 
I= 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
 
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
12.1. A prestação de serviços objeto deste contrato tem vigência de 12 meses a partir da data da 
assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses 
conforme inciso IV, do artigo 57, da Lei 8.666/93, devendo o percentual de reajuste ser baseado 
no índice IGP-DI. 
 
13. GARANTIA CONTRATUAL  
 
13.1. A empresa vencedora deverá, antes da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
prestar garantia de 4% (quatro por cento) sobre o respectivo valor, podendo optar por uma das 
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seguintes modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei n. 8.666/93.  
 
14. DO FISCAL E GESTOR 
 
14.1. Conforme art. 67 da Lei n. 8666/93 e Instrução n. 001/2009-PR do Tribunal (DJE n.20, de 
30/01/2009), o Contrato decorrente do objeto desta licitação terá como gestor o Sr. Almir dos 
Santos Albuquerque, Analista de Sistemas, matrícula nº. 203.281 e como fiscal o Sr. Marcos 
Vinicius de Sousa Barros, Analista de Sistemas, matrícula nº. 204.988-0, ambos servidores do 
TJRO 
 
14.2. O Gestor e o Fiscal do Contrato poderão ser localizados na Coordenadoria de Informática – 
COINF/TJRO, com endereço na Rua José Camacho, 585, Olaria, Porto Velho – RO, CEP 76801-
330. 
 
15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
15.1. A capacitação técnica deverá ser comprovada por meio de: 
 
15.1.1. Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove(m) a capacidade e aptidão da proponente para 
desempenho de atividade pertinente e compatível ao produto apresentado deste termo de 
referência. 
 
15.1.2. Declaração emitida pela empresa, fabricante do software ofertado, informando que a 
empresa é parceiro oficial autorizado do fabricante. 
 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de referência e respectivo 
Contrato; 
 
16.2. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato; 
 
16.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a Contratante; 
 
16.4. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão ou 
incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito da Contratante; 
 
16.5. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante; 
 
16.6. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante; 
 
16.7. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 
Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver 
conhecimento; 
 
16.8. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, 
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executado anteriormente qualquer 
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tipo de procedimento, salvo procedimentos de exclusiva responsabilidade do contratante; 
 
16.9. Somente desativar software e qualquer outro recurso computacional relacionado à execução 
do objeto, mediante prévia autorização da Contratante; 
 
16.10. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela Contratante sobre os serviços 
contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito 
entendimento do objeto deste Termo de referência; 
 
16.11. Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados; 
 
16.12. Providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao serviço, que 
eventualmente não atendam aos requisitos deste Termo de referência, ou por solicitação da 
Contratante desde que devidamente justificada. 
 
16.13. Entregar ativação de subscrição da licença de uso do software Websense – (Entrega da 
Chave), no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, e realizar verificação da estrutura sua 
correção se necessário e implementação desta correção em até 05 (cinco) dias, realizar 
transferência de Conhecimentos – MENTORING aprendizagem da ferramenta implantada (curso), 
em até 10 (dez) dias, e entregar por escrito toda documentação e finalização do projeto em 15 
(quinze) dias, devendo estar totalmente concluído todas essas etapas de ajustes, treinamento, 
descrição e finalização do projeto em no máximo 30 (trinta) dias consecutivos. 
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
17.1. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento na forma prevista neste Termo 
de Referência; 
 
17.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir como o 
objeto do Termo; 
 
17.3. Prestar as informações e os esclarecimento que venham a ser solicitados pela Contratada. 
 
18. DAS PENALIDADES 
 
18.1. Sem prejuízo das penalidades editalícias, contratuais e das demais cominações legais, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciada do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e/ou do 
Sistema de Cadastro de Fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquela 
que: 
 
a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
 
b) deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
 
e) não mantiver a proposta; 
 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
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h) fizer declaração falsa; e 
 
i) cometer fraude fiscal. 
 
18.2. Havendo recusa da empresa vencedora em assinar o contrato será aplicada multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor a ser contratado, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais 
perdas ou prejuízos causados ao Tribunal. 
 
18.2.1. O prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais perdas ou 
prejuízos será de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da notificação pela Contratada. 
 
18.3. A contratada deverá prestar fielmente os serviços a que se propõe sob pena de aplicação de 
multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total deste Termo, até o 20º 
(vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do prazo para a 
entrega. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto no item 18.7 
deste Termo de Referência. 
 
18.4. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento da 
obrigação pactuada, nos casos previstos no art. 57, § 1º, II e V da Lei n. 8.666/93, deverá, antes 
do vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito ao Gestor do Contrato, 
ficando a critério deste Tribunal a sua aceitação. 
 
18.5. Vencido o prazo proposto sem o cumprimento da obrigação, o Tribunal oficiará à Contratada, 
comunicando-lhe a data limite para entrega. A partir da data limite considerar-se-á recusa, sendo-
lhe aplicada a sanção de que trata deste Termo de Referência. 
 
18.6. O cumprimento da obrigação até a data limite de que trata o subitem anterior não isenta a 
Contratada da multa prevista no subitem 18.3 deste Termo de Referência. 
 
18.7. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, o Tribunal poderá 
rescindir o contrato formalizado, bem como anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do Contrato. 
 
18.8. As multas devidas e os prejuízos causados ao Tribunal serão deduzidos dos valores a serem 
pagos ou recolhidos na forma da lei. 
 
18.9. A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber deste Tribunal, terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, após a notificação, para recolhimento da multa ou para o ressarcimento de 
danos ou prejuízos a ele causados. 
 
18.10. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, não 
impede que o Tribunal aplique à empresa faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 
8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 
 
18.11. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do contrato, ou 
todas as sanções relacionadas neste Termo de Referência serão precedidas de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório. 
 
18.12. As multas serão cumulativas 
 
18.13. As multas previstas neste item não têm caráter indenizatório e o seu pagamento não 
eximirá a empresa da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
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ELABORAÇÃO 
Magda Gonçalves de Melo 
Ignácio de Loiola Reis Júnior 
 

Porto Velho, 1º de agosto de 2012. 
 

Almir dos Santos Albuquerque 
Coordenador de Informática 
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ANEXO II 

 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALH ADA  

 APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES  
 
PREGÃO ELETRÔNICO n. 051/2012  
 
Razão Social:  
Número do CNPJ:  
Endereço completo com CEP:  
Fone/Fax/Celular:  
Outros (correio eletrônico, caixa postal, etc.):  
Banco/Nome e n. da Agência/Conta Corrente:  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos (software – 
Websense Web Security Gateway) ferramenta de gerenciamento de internet para funcionários e 
do uso dos recursos solução de problemas complexo e subscrição de assinatura de filtro de 
conteúdo web, para atender a Coordenadoria de Informática (COINF/TJRO), conforme as 
disposições deste Edital e seus Anexos. 
  

 
Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas  as despesas, tais como impostos, 
taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fi scais, previdenciárias, transporte e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado . 
 
Atenciosamente, 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL DO ITEM (R$) 

1 

Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de produtos (software – 
Websense Web Security Gateway) 
ferramenta de gerenciamento de internet para 
funcionários e do uso dos recursos solução 
de problemas complexo e subscrição de 
assinatura de filtro de conteúdo web, para 
atender a Coordenadoria de Informática 
(COINF/TJRO), conforme as disposições 
deste Edital e seus Anexos. 

1  
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ANEXO III 

 
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 
1. Para as empresas NÃO cadastradas no SICAF e NÃO cadastradas no Cadastro de 
Fornecedores deste Tribunal, encaminhar  os seguintes documentos: 
 
a) Registro na Junta Comercial, em caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos 
objetos sociais, demonstrando ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, com a demonstração do ramo de atividade compatível com o objeto 
licitado , bem como a última alteração contratual se houver, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores. Não será aceita  a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial para substituir o contrato social; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento neste País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
g) Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativa), expedidas pela Receita Federal e 
pela Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
 
h) Prova de regularidade relativa ao FGTS e INSS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  
 
i) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
 
j) Declaração de Inexistência de Empregados Menores, conforme modelo constante no ANEXO V 
deste Edital;  
 
k) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante no ANEXO 
VI deste Edital; 
 
l) Atestado (s) de capacidade técnica , expedido (s) por pessoa jurídica de Direito Público ou 
Privado que comprove a capacidade e aptidão da proponente para desempenho de atividade 
pertinente e compatível ao objeto deste Edital; e 
 
m) Declaração  emitida pela empresa fabricante do software ofertado, informando que a empresa 
é parceiro oficial autorizado do fabricante. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERV ENIENTE 
 IMPEDITIVO DA CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBL ICA 

 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo 
Bairro Olaria 
Porto Velho - Rondônia 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n. 051/2012 - PROCESSO n. 0019248-11.2012.8.22.1111. 
 
 
 
 A empresa (nome da empresa____________________________________________), 
CNPJ n. ________________________, sediada (endereço 
completo____________________________) declara, sob as penalidades cabíveis, a inexistência 
de fato superveniente impeditivo da contratação com a Administração Pública, até a presente data, 
nos termos do § 2º do art. 32 da Lei n. 8.666/93. 
 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES  
 
 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo 
Bairro Olaria 
Porto Velho - Rondônia 
 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n. 051/2012 - PROCESSO n. 0019248-11.2012.8.22.1111. 
 
 
 
 
 
 A empresa (nome da empresa____________________________________________), 
CNPJ n. ________________________, sediada (endereço 
completo____________________________) declara, sob as penas da rescisão contratual, para os 
devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se 
estabeleceu no art. 1º da Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de 
empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não 
emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo 
Bairro Olaria 
Porto Velho - Rondônia 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n. 051/2012 - PROCESSO n. 0019248-11.2012.8.22.1111. 
 
 
 [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como 
representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], 
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Item 1, letra “k”, do ANEXO III, do Edital 
n. 051/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de ÓRGÃO LICITANTE antes da 
abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO D E MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo 
Bairro Olaria 
Porto Velho - Rondônia 
 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n. 051/2012 - PROCESSO n. 0019248-11.2012.8.22.1111. 
 
 
 
 A empresa (nome da empresa____________________________________________), 
CNPJ n. ________________________, sediada (endereço 
completo_______________________________) declara, sob as penas da lei, que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como ____________ (MICROEMPRESA-ME ou EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE-EPP), nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º (caput, incisos e parágrafos), estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar. 
 
 
 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CONTRATO  
 

 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA E ______________________.  

 
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA , CNPJ n. 04.293.700/0001-72, sediado 
na Rua José Camacho, n. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Secretário Administrativo, JOSÉ 
MIGUEL DE LIMA, RG n. 308669 SSP/RO, CPF n. 203.700.912-72, por delegação conforme 
Portaria n. 0640/2012-PR, publicada no DJE n. 128/2012 de 16 de julho de 2012, com recursos da 
Unidade Orçamentária n. 03.011 - Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos 
Serviços Judiciários – FUJU (CNPJ n. 10.466.386/0001-85), e, por outro lado, a empresa 
____________, CNPJ n. ___________, situada na ____________, n. ___, Bairro ________, 
cidade ________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato 
por ____________ RG n. ___________, CPF n. ___________, celebram o presente Contrato na 
melhor forma de direito, em conformidade com as Leis Federais n. 8.666/1993, n. 10.520/2002, 
com a Resolução do TJRO n. 006/2003-PR e com observância da Lei Estadual n. 2.414/2011, 
suas alterações e demais normas pertinentes, decorrente de procedimento licitatório conforme o 
Edital de Pregão Eletrônico n. 051/2012 – DEC/TJRO, tipo menor preço, doravante denominado 
simplesmente EDITAL, autorizado pelo Processo Administrativo n. 0019248-11.2012.8.22.1111, o 
fazendo mediante as Cláusulas e condições a seguir: 
 
DO OBJETO - CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
1.1. O objeto do presente Contrato é o fornecimento de produtos (software) ferramenta de 
gerenciamento de internet para funcionários e do uso dos recursos solução de problemas 
complexo e subscrição de assinatura de filtro de conteúdo web, para atender a Coordenadoria de 
Informática (COINF/TJRO), conforme as disposições do Edital e seus Anexos. 
1.2. Integram o presente Contrato, devidamente assinados e rubricados, o Edital e seus anexos, a 
proposta da CONTRATADA e a Nota de Empenho ___________, constantes no referido Processo 
Administrativo. 
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO - CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2.1. O objeto deste Contrato será realizado por execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, nos termos dos art. 6º, VIII, “a” da Lei n. 8.666/93. 
 
DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO – CLÁUSULA TER CEIRA 
 
3.1. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA (S) LICENÇA (S) 

 
3.1.1. O local da entrega:  Coordenadoria de Informática – COINF do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia, com endereço á Rua José Camacho, 585 – Bairro Olaria, Cep: 76.801-330, nesta 
cidade de Porto Velho-RO. 

 
3.1.2. Prazo de Entrega: A entrega se dará mediante Sistema de Licenciamento, ou seja, não há o 
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envio de mídias como disquete ou cd-roms, apenas o envio do código de registro para que seja 
liberada a ativação do software através da Internet, devendo ser encaminhado para o 
Coordenador de Informática Sr. Almir dos Santos de Albuquerque “email Almir@tjro.jus.br”. 

 
3.1.3. O prazo da entrega da chave de ativação de subscrição da licença de uso do software 
Websense, será no primeiro dia útil após a assinatura deste Contrato. 

 
3.1.4. Fazem parte da execução deste Contrato:  

 
3.1.4.1. Verificação da Estrutura sua correção se necessário e implementação desta correção em 
até 05 (cinco) dias. 

 
3.1.4.2. Transferência de Conhecimentos – MENTORING aprendizagem da ferramenta implantada 
em até 10 (dez) dias. 

 
3.1.4.3. Documentação e Finalização do Projeto em 15 dias.  

 
3.1.4.4. Devem estar totalmente concluídas todas as etapas de ajustes, treinamento, descrição e 
finalização do projeto em no máximo 30 (trinta) dias. 
 
3.1.4.5. Os serviços deverão ser executados, preferencialmente, de Segunda a Sexta-feira, no 
horário de funcionamento do CONTRATANTE, das 7h às 14h; 

 
3.1.4.6. Caso seja necessário prorrogação de prazo natureza das etapas de qualquer natureza 
solicitar ao gestor formalmente com as devidas justificativas; 

 
3.1.4.7. Nos casos excepcionais, que se faça necessária a interferência em ambientes de 
Produção, os serviços deverão ser executados em outros horários fora do estipulado acima. Estes 
serviços deverão ser previamente agendados, com uma relação nominal dos profissionais da 
CONTRATADA que serão escalados, contendo identificação e horários de trabalho; 

 
3.1.4. A solução de filtro de conteúdo contendo licença do Websense Web Security Gateway será 
para atender 3000 (três mil usuários) do CONTRATANTE pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data da assinatura deste Contrato. 

 
3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO 

 
3.2.1. A solução deverá adaptar-se à estrutura tecnológica atualmente em funcionamento no 
CONTRATANTE, sem necessidade de alterar a configuração do serviço de acesso à Internet em 
vigor, sendo permitidos pequenos ajustes, se necessária, para que a mesma se integre ao 
ambiente computacional atual; 

 
3.2.2. Suportar tráfego de acesso à Internet oriundo de rede interna com 3.000 (três mil) usuários, 
considerando volume de no mínimo 50.000 (cinquenta mil) conexões TCP, simultâneas, de forma 
centralizada e a partir de única localidade localizada em Porto Velho-RO; 

 
3.2.3. Deve ser fornecida e licenciada, vigorando com as respectivas atualizações de versões, de 
listas de assinaturas e da base de dados de URLs. 
 
3.3. FILTRO DE ACESSOS À WEB BASEADO EM LISTAS DE U RLS 

 
3.3.1. Deverá possuir base de URL’s com pelo menos 60 milhões de sites; 

 
3.3.2. As URL’s devem estar classificadas sob categorias e todas as categorias devem ser 
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configuradas para bloquear ou permitir o acesso, bem como permitir o acesso com quotas de 
tempo, ou permitir o acesso depois que o usuário aceitar um termo de responsabilidade online; 
 
3.3.3. Deverá possuir no mínimo as seguintes categorias de URL’s: 

 
3.3.3.1. Sites de aborto 

 
3.3.3.2. Sites de armas 

 
3.3.3.3. Sites de material adulto 

 
3.3.3.4. Sites de negócios e economia 

 
3.3.3.5. Sites de drogas 

 
3.3.3.6. Sites de educação 

 
3.3.3.7. Sites de entretenimento 

 
3.3.3.8. Sites de jogos 

 
3.3.3.9. Sites de governo 

 
3.3.3.10. Sites de saúde 
 
3.3.3.11. Sites de Tecnologia da Informação 

 
3.3.3.12. Sites de comunicação na Internet 

 
3.3.3.13. Sites de pesquisa de emprego 

 
3.3.3.14. Sites de notícias e mídia 

 
3.3.3.15. Sites de racismo e ódio 

 
3.3.3.16. Sites de religião 

 
3.3.3.17. Sites de compras 

 
3.3.3.18. Sites de organizações sociais 

 
3.3.3.19. Sites de sociedade e estilo de vida 

 
3.3.3.20. Sites de viagens 

 
3.3.3.21. Sites de veículos 

 
3.3.3.22. Sites de violência 

 
3.3.3.23. Sites de rádio e tv pela Internet, telefonia pela Internet e streaming de media 

 
3.3.3.24. Sites de compartilhamento de arquivos ponto-a-ponto (P2P) 
3.3.3.25. Sites de armazenamento pessoal de arquivos e dados 
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3.3.3.26. Sites de anúncios 
 

3.3.3.27. Sites de quadros de mensagens e fóruns 
 

3.3.3.28. Sites de downloads de freeware ou software 
 

3.3.3.29. Sites de mensagens instantâneas 
 

3.3.3.30. Sites de phising, keyloggers, redes de bots, websites maliciosos, softwares 
potencialmente indesejados, spyware e iFrames maliciosos  

 
3.3.3.31. Sites de conteúdo potencialmente perigoso, exposição elevada e explorações 
emergentes. 

 
3.3.4. Deverá usar a base de URL’s para filtrar acesso aos sites estáticos, para garantir 
performance; 

 
3.3.5. Deverá analisar o texto dos sites desconhecidos ou dinâmicos, tanto HTTP quanto HTTPS, 
filtrando os acessos de acordo com o conteúdo corrente e não apenas a URL, para garantir 
precisão; 

 
3.3.6. Deverá analisar o texto dos sites Web 2.0 e de Redes Sociais (como Twitter, Facebook, 
Orkut, entre outros) para determinar o conteúdo real e filtrar de acordo com a política de acessos, 
garantindo granularidade no controle a esses tipos de sites; 
 
3.3.7. Deverá analisar links presentes nos sites durante a análise do conteúdo, para assim, 
garantir que um site que possua links a outros com conteúdo indesejável não seja acessado; 

 
3.3.8. Deverá realizar uma verificação em busca de códigos maliciosos presentes no conteúdo da 
página para todos os acessos HTTP e HTTPS ou apenas um grupo específico de sites; 
 
3.3.9. A verificação de segurança do conteúdo dos sites, deve conseguir decodificar e detectar 
códigos maliciosos dentro de aplicações RIA (como Flash, Adobe AIR, Silverlight, entre outros); 

 
3.3.10. Deverá realizar uma varredura nos arquivos binários presentes nos sites acessados, para 
garantir que arquivos maliciosos sejam bloqueados, usando, pelo menos, dois “motores” distintos; 

 
3.3.11. Deverá permitir o bloqueio de páginas que contenham os seguintes códigos: 

 
3.3.11.1. ActiveX 

 
3.3.11.2. JavaScript 

 
3.3.11.3. VBScript 

 
3.3.12. Deverá garantir que, além das atualizações diárias pré-programadas, novas páginas cujo 
conteúdo represente riscos à segurança sejam adicionadas automaticamente à lista de URLs 
alguns minutos depois de haver sido descobertas pelo fabricante da solução, sem necessidade de 
interação humana, e sem ter que aguardar pelo horário pré-determinado de atualização da base; 

 
3.3.13. Deverá enviar automaticamente para o fabricante da solução, sem intervenção humana, 
informação sobre todas as URL’s não-categorizadas que tenham sido acessadas durante o dia 
pelos funcionários do CONTRATANTE, para fins de categorização na base de URL’s. O fabricante 
deverá analisar todas as URL’s recebidas e adicionar as que forem pertinentes à lista de URL’s 
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que será atualizada automaticamente pelo produto no dia seguinte; 
 

3.3.14. Deverá permitir a recategorização manual de qualquer página Web segundo as 
necessidades do CONTRATANTE, bem como permitir que certas páginas possam ser acessadas 
a qualquer momento mesmo que pertençam a categorias bloqueadas; 

 
3.3.15. Deverá permitir que se incluam URLs ou Expresiones Regulares (RegEx) manualmente, 
para que certas páginas sejam tratadas diferentemente da categorização original do fabricante da 
solução; 

 
3.3.16. Deverá permitir o bloqueio de páginas que pertençam a categorias permitidas, mas cuja 
URL possua certas palavras-chave; 
 
3.3.17. Deverá permitir o acesso a páginas de certas categorias, mas bloquear acesso a certos 
tipos de arquivos dentro dessas páginas (tais como vídeo, áudio, arquivos compactados, 
executáveis, documentos, etc.); 

 
3.3.18 – Os tipos de arquivos deverão permitir a customização por tipo de extensão do arquivo, 
bem como a criação de novos tipos de arquivos, mesmo que não sejam normalmente encontrados 
na Internet; 

 
3.3.19. Deverá permitir a definição de políticas por IP, ranges de IPs, usuários e grupos dos 
seguintes serviços de diretório: 

 
3.3.19.1. Domínios do Microsoft Windows NT (NTLM) 

 
3.3.19.2. Domínios do Microsoft Active Directory 

 
3.3.19.3. Diretórios Novell eDirectory 

 
4.3.19.4. Diretórios Sun Java System Directory Service 

 
3.3.20. Deverá reconhecer transparentemente aos usuários das seguintes maneiras: 

 
3.3.20.1. Usuários de Domínios NT 

 
3.3.20.2. Usuários de Active Directory 

 
3.3.20.3. Usuários de Novell eDirectory 

 
3.3.20.4. Usuários LDAP autenticados por RADIUS 

 
3.3.21. Deverá permitir que o administrador selecione tipos de autenticação diferentes para os 
usuários da mesma rede, ou seja, que determinado grupo de usuários seja autenticado 
manualmente e o restante seja autenticado de forma transparente; 

 
3.3.22. Deverá pedir autenticação manual para usuários que tentem navegar sem estarem 
devidamente autenticados no serviço de diretório, sem pedir autenticação manual aos demais 
usuários que já foram autenticados no domínio; 

 
3.3.23. Deverá permitir a definição de uma política geral que se aplique aos usuários que não 
tenha uma política específica assignada; 

 
3.3.24. Deverá permitir diferentes tipos de bloqueio por horários do dia e dias da semana para 
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qualquer das políticas definidas; 
 

3.3.25. Deverá permitir a definição de quotas de tempo diferentes para usuários de grupos 
diferentes, para usuários específicos e para os usuários em geral; 

 
3.3.26. Deverá exibir uma página HTML customizável cada vez que um usuário tentar acessar 
uma página bloqueada; 

 
3.3.27. Deverá pedir confirmação ao usuário cada vez que seja necessário usar sua quota de 
tempo para navegar em qualquer página que pertença a uma categoria que tenha sido definida 
como permitida com o uso das quotas de tempo através de uma página HTML customizável; 

 
3.3.28. Deverá exibir uma página HTML customizável com um termo de responsabilidade cada vez 
que um usuário tentar acessar qualquer página que pertença a uma categoria que tenha sido 
definida como permitida depois do aceite do termo de responsabilidade; 

 
3.3.29. Deverá enviar um alerta administrativo por e-mail, pop-up ou SNMP caso haja um número 
(configurável) de acessos a páginas de cada categorias selecionada durante o dia. 
 
3.4. FILTRO DE PROTOCOLOS NÃO-HTTP BASEADO EM LISTA S DE PROTOCOLOS 

 
3.4.1. Deverá possuir lista de protocolos utilizados na filtragem; 
 
3.4.2.  Deverá possuir a capacidade de detectar o tráfego desses protocolos diretamente da rede, 
através de sniffing ou inline; 

 
3.4.3. Deverá possuir a capacidade de bloquear os protocolos segundo as políticas definidas; 

 
3.4.4. Em modo sniffing, deverá possuir a capacidade de efetuar o bloqueio pela mesma placa que 
escuta o tráfego, ou então por qualquer uma das outras placas de rede do equipamento; 

 
3.4.5. Em modo inline, deverá possuir a capacidade de fazer bypass do tráfego em caso de falha 
no servidor, ou seja, não deve ser ponto de falha na rede; 

 
3.4.6. Deverá reconhecer e filtrar no mínimo as seguintes categorias de protocolos: 

 
3.4.6.1. Protocolos de banco de dados 

 
3.4.6.2. Protocolos de transferência de arquivos 

 
3.4.6.3. Protocolos de mensagem instantâneas e bate-papos 

 
3.4.6.4. Protocolos de email e ferramentas de colaboração 

 
3.4.6.5. Protocolos de compartilhamento de arquivos ponto-a-ponto 

 
3.4.6.6. Protocolos de evitação de proxy 

 
3.4.6.7. Protocolos de acesso remoto 

 
3.4.6.8. Protocolos de streaming de media 

 
3.4.6.9. Protocolos de sistema operacional de rede 
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3.4.7. Deverá permitir a definição de políticas nas quais certos usuários possam usar sistemas de 
instant messaging livremente; outros usuários não possam usar sistemas de instant messaging; e 
outros usuários possam usar sistemas de instant messaging para comunicação somente, mas ao 
tentar enviar ou receber qualquer arquivo anexo, deverão ser bloqueados; 

 
3.4.8. Deverá permitir a definição de políticas de uso de Protocolos por IP, ranges de IPs, usuários 
e grupos dos seguintes serviços de diretório: 

 
3.4.8.1. Domínios do Microsoft Windows NT (NTLM) 

 
3.4.8.2. Domínios do Microsoft Active Directory 

 
3.4.8.3. Diretórios Novell eDirectory 

 
3.4.8.4. Diretórios Sun Java System Directory Service 
 
3.4.9. Deverá reconhecer transparentemente aos usuários das seguintes maneiras: 

 
3.4.9.1. Usuários de Domínios NT 

 
3.4.9.2. Usuários de Active Directory 
 
3.4.9.3. Usuários de Novell eDirectory 

 
3.4.9.4. Usuários LDAP autenticados por RADIUS 

 
3.4.10. Deverá permitir a definição de uma política geral que se aplique aos usuários que não 
tenham uma política específica assignada; 

 
3.4.11. Deverá permitir diferentes tipos de bloqueio por horários do dia e dias da semana para 
qualquer das políticas definidas; 

 
3.4.12. Deverá exibir uma mensagem de bloqueio ao usuário cada vez que haja uma tentativa de 
acessar um protocolo bloqueado; 

 
3.4.13. Deverá analisar protocolos tunelados no tráfego HTTP e HTTPS. 

 
3.5. PROXY WEB 

 
3.5.1. Possuir a funcionalidade de Proxy Web, suportando os protocolos HTTP, HTTPS e FTP; 

 
3.5.2. Deverá permitir a configuração das portas usadas para cada um dos protocolos suportados; 

 
3.5.3. Deverá ser capaz de atuar como um proxy explícito e transparente através do protocolo 
WCCP; 

 
3.5.4. Deverá criar e hospedar arquivos PAC (Proxy Auto Configuration) e WPAD (Web Proxy Auto 
Discovery); 

 
3.5.5. Deverá suportar o protocolo ICAP para integração com outras soluções de segurança, como 
por exemplo, DLP (Data Loss Prevention); 

 
3.5.6. Suportar integração com múltiplos servidores via ICAP, para tolerância à falhas e 
balanceamento de carga; 
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3.5.7. Deverá possuir a capacidade de autenticar usuários através dos seguintes protocolos: 

 
3.5.7.1. Kerberos 

 
3.5.7.2. NTLM 

 
3.5.7.3. Radius 

 
3.5.7.4. LDAP 

 
3.5.8. Permitir a configuração de dois ou mais protocolos para autenticar usuários, sendo um para 
cada sub-rede distinta; 

 
3.5.9. Deverá suportar clustering e permitir a criação de um endereço IP virtual para garantir alta 
disponibilidade da solução; 

 
3.5.10. Deverá permitir a criação de backups da configuração, salvando-os localmente ou em um 
servidor FTP remoto; 

 
3.5.11. Deverá permitir ser um membro de uma hierarquia de cache HTTP e ICP (Internet Cache 
Protocol); 

 
3.5.12. Deverá suportar o armazenamento de conteúdo em cache; 

 
3.5.13. O cache deve ser armazenado em um disco rígido separado do sistema operacional e, de 
preferencia, em modo bruto para garantir performance; 

 
3.5.14. Deverá possuir mecanismo para decriptação do tráfego SSL para fins de inspeção do 
conteúdo HTTPS acessado; 

 
3.5.15. Permitir a configuração de categorias ou sites isolados para que o tráfego SSL não seja 
decriptado. 

 
3.6. PREVENÇÃO DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO (DLP) 

 
3.6.1. Permitir integração, como módulo opcional, com solução de DLP para prevenção de 
vazamento de informação no tráfego HTTP, HTTPS e FTP, podendo permitir as seguintes formas 
de identificação de dados confidenciais: 

 
3.6.1.1. Palavra Chave; 

 
3.6.1.2. Dicionário; 

 
3.6.1.3. File Matching; 

 
3.6.1.4. Expressões Regulares; 

 
3.6.1.5. Natural Language Processing; 

 
3.6.1.6. Fingerprint. 
3.6.2. Deverá integrar-se com a base de URL’s, especificada no item 5.2, para definir sites ou 
categoria de sites onde uma informação sensível pode ser enviada. 
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3.7. ARMAZENAMENTO DE REGISTROS DE LOG E GERAÇÃO DE RELA TÓRIOS 
 

3.7.1. Deverá possuir serviço de armazenamento de registros de log, o qual guarde os registros 
em uma base de dados SQL Server 2005 ou 2008; 

 
3.7.2. Deverá permitir que certas categorias de URL’s não gerem logs para fins de diminuição do 
volume de logs armazenados; 

 
3.7.3. Deverá fazer o roll-over da base de dados de logs cada vez que for atingido um tamanho 
predeterminado, ou bem por períodos de dias configurados pelo Administrador, sem interrupção 
do armazenamento e sem a necessidade de interação humana; 

 
3.7.4. Deverá excluir automaticamente bases de dados históricas quando seu conteúdo for mais 
antigo que uma quantidade determinada de dias definido pelo Administrador; 

 
3.7.5. Deverá ser capaz de gerar relatórios de longos períodos recuperando automaticamente os 
dados a partir de múltiplas bases de dados de logs históricas simultaneamente, de forma 
transparente, sem a necessidade de configuração manual ou de intervenção humana, entregando 
o relatório final consolidado em um só passo; 

 
3.7.6. Deverá ser capaz de gerar relatórios gráficos baseados em modelos pré-definidos, os quais 
deverão permitir filtro por usuários, grupos de usuários, protocolos, categorias, classes de risco e 
ação tomada pelo sistema; 

 
3.7.7.– Deverá gerar relatórios nos seguintes formatos: 

 
3.7.7.1. PDF 

 
3.7.7.2. XLS 

 
3.7.7.3. HTML 

 
3.7.8.. Deverá permitir a programação de múltiplas tarefas de geração de relatórios pré-
determinados, em horários e dias da semanas pré-definidos, e deverá enviar os relatórios gerados 
por correio eletrônico para os destinatários desejados; 
 
3.7.9. Deverá possuir interface de monitoramento dos acessos à Internet em tempo real, sendo 
possível pausar para revisar a atividade de filtragem corrente; 

 
3.7.10. Deverá possuir interface de acesso direto aos registros de log utilizando o conceito de drill-
down; 
 
3.7.11. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir que cada critério de dados 
possa ser expandido segundo outro critério, gerando relatórios de múltiplos níveis; 

 
3.7.12. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir que qualquer tela de 
visualização possa ser exportada para arquivos XLS, ou então para o formato PDF; 

 
3.7.13. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir a customização dos 
relatórios gerados; 

 
3.7.14. A interface de acesso direto aos registros de log deverá permitir a geração automática de 
relatórios e sua distribuição por correio eletrônico para os destinatários desejados; 
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3.7.15. A base de dados com os logs de acessos à Internet deve manter disponível, no mínimo, os 
registros dos últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 
3.8. IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 
3.8.1. Deverá suportar equipamentos com Windows 2003 Server, Windows 2008 Server (32 bits), 
Windows 2008 Server R2 (64bits), Red Hat Linux Enterprise 4 ou 5; 

 
3.8.2. Deverá permitir que os serviços sejam instalados em diferentes equipamentos para fins de 
performance e escalabilidade, inclusive deverá permitir que certos serviços sejam instalados sobre 
sistemas operacionais diferentes; 

 
3.8.3. Deverá possuir uma única interface de gerenciamento Web para administração e geração 
de relatórios; 
 
3.8.4. A interface de gerenciamento Web deverá possuir um painel que apresente o estado 
corrente da solução e ilustre graficamente a atividade de filtragem dos acessos do dia; 

 
3.8.5. A interface de gerenciamento Web deverá mostrar, através de um painel, uma visão geral 
da atividade de filtragem dos acessos dos últimos 30 dias, atualizando os dados diariamente; 

 
3.8.6. Deverá permitir a criação de administradores delegados, definindo permissões 
administrativas, permissões para geração de relatórios e auditores do sistema; 

 
3.8.7. Deverá permitir múltiplos logons de administradores delegados simultaneamente; 

 
3.8.8. Deverá integrar-se ao AD para que o acesso dos Administradores à console de 
gerenciamento ocorra através do uso da conta e senha do usuário no AD; 

 
3.8.9. Deverá permitir que usuários do AD que não possuam direitos de Administradores do 
Domínio possam ser assignados como Administradores da solução; 

 
3.8.10. Deverá manter registro para fins de auditoria de cada modificação feita por cada Super 
Administrador ou Administrador Delegado nas políticas e configurações da solução. 

 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA - CLÁUSULA QUARTA 
 
4.1. Este Contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da data da assinatura do 
CONTRATO, podendo ser prorrogado até o limite de 48 meses conforme artigo 57, IV, Lei 
8.666/93. 
 
 
DO VALOR E DO REAJUSTE - CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1. O valor global deste Contrato é de R$ ______ (___________________ _______). 
 
5.2. A periodicidade para eventual reajuste de preços será anual, contando-se a partir da data 
limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, adotando-se com 
índice aplicável o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), calculado pela FGV – 
Fundação Getúlio Vargas que é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC (Índice de 
Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 
30% e 10%, respectivamente. A pesquisa é realizada entre os dias 1 e 30 de cada mês. O 
indicador registra as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no atacado e 
de bens e serviços finais no consumo. 
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5.3. A quantidade estimada do objeto deste Contrato, não constitui qualquer compromisso do 
CONTRATANTE com a CONTRATADA, podendo o objeto deste Contrato, aumentar ou diminuir, 
dependendo das necessidades do Tribunal, em consonância com o art. 65, § 1º da Lei n. 8.666/93. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CLÁUSULA SEXTA 
 
6.1. A despesa decorrente deste Contrato, no valor global estimado em R$ _________ 
(___________________________), correrá por conta de recursos específicos consignados no 
orçamento do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, Projeto Estratégico: Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicação e Projeto Operacional: Infraestrutura de TIC, Unidade 
Orçamentária n. 03.011 - Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços 
Judiciários – FUJU, Funcional Programática: 02.122.1203.1023 – Aperfeiçoar a Tecnologia da 
Informação e Comunicação às Demandas dos Serviços Judiciais, Elemento de Despesa: 33.90.39 
– Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, Subitem 94 – Aquisição de Software de 
Aplicação, de acordo com a Nota de Empenho ___________. 
 
DO PAGAMENTO - CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7.1. A CONTRATADA deverá emitir a fatura/nota fiscal em nome do Fundo de Informatização, 
Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – CNPJ n. 10.466.386/0001-85. Endereço: 
Rua José Camacho n. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76801-330. 
 
7.2. O pagamento será efetuado em 01 (uma) única parcela, que ocorrerá em até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da chave de ativação, realização do treinamento, 
execução dos serviços de ajustes (se necessário) e ainda descrição e finalização do projeto, com 
o aceite do Gestor (a) deste Contrato, desde que a documentação da CONTRATADA esteja 
regularizada. 
 
7.2. Se a fatura/nota fiscal for apresentada em desacordo ao contratado ou com irregularidades, o 
prazo para pagamento ficará suspenso, até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação 
qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de reajuste de preços ou de atualização 
monetária. 
 
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 
Tribunal, entre a data prevista para o pagamento até a correspondente ao efetivo pagamento da 
nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP, onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
VP = Valor da parcela em atraso. 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I 

= 
365

i  

I = 

365
6/100 

I = 
0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
  

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE -  CLÁUSULA OITAVA 
 

8.1. O CONTRATANTE deverá: 
 

8.1.1. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento na forma prevista neste 
Contrato; 

 
8.1.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir 
como o objeto deste Contrato; 

 
8.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - CLÁUSULA NONA 

 
9.1. A CONTRATADA deverá: 

 
9.1.1. Atender a todas as condições descritas no presente Contrato; 

 
9.1.2. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 
vigência deste Contrato; 

 
9.1.3. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 

 
9.1.4. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma deste Contrato. A fusão, cisão 
ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

 
9.1.5. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

 
9.1.6. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo 
CONTRATANTE; 

 
9.1.7. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 
deste Contrato e também às demais informações internas do CONTRATANTE, a que a 
CONTRATADA tiver conhecimento; 

 
9.1.8. Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, 
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executado anteriormente qualquer 
tipo de procedimento, salvo procedimentos de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE; 

 
9.1.9. Somente desativar software e qualquer outro recurso computacional relacionado à execução 
do objeto, mediante prévia autorização do CONTRATANTE; 
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9.1.10. Prestar qualquer tipo de informação solicitada pelo CONTRATANTE sobre os serviços 
contratados, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito 
entendimento do objeto deste Contrato; 

 
9.1.11. Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços contratados; 

 
9.1.12. Providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao serviço, que 
eventualmente não atendam aos requisitos deste Contrato, ou por solicitação do CONTRATANTE 
desde que devidamente justificada. 

 
9.1.13. Entregar ativação de subscrição da licença de uso do software Websense – (Entrega da 
Chave), no primeiro dia útil após a assinatura deste  Contrato, e realizar verificação da estrutura 
sua correção se necessário e implementação desta correção em até 05 (cinco) dias, realizar 
transferência de Conhecimentos – MENTORING aprendizagem da ferramenta implantada (curso), 
em até 10 (dez) dias, e entregar por escrito toda documentação e finalização do projeto em 15 
(quinze) dias, devendo estar totalmente concluído todas essas etapas de ajustes, treinamento, 
descrição e finalização do projeto em no máximo 30 (trinta) dias consecutivos. 

 
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO – CLÁUSULA DÉCIMA 

 
10.1. Conforme art. 67 da Lei n. 8666/93 e Instrução n. 001/2009-PR do Tribunal (DJE n.20, de 
30/01/2009), este Contrato terá como gestor o Sr. Almir dos Santos Albuquerque, Analista de 
Sistemas, matrícula nº. 203.281 e como fiscal o Sr. Marcos Vinicius de Sousa Barros, Analista de 
Sistemas, matrícula nº. 204.988-0, ambos servidores do CONTRATANTE. 

 
10.2. O Gestor e o Fiscal deste Contrato poderão ser localizados na Coordenadoria de Informática 
– COINF/TJRO, com endereço na Rua José Camacho, 585, Olaria, Porto Velho – RO, CEP 
76801-330. 

 
 

DAS PENALIDADES - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

11.1. Sem prejuízo das penalidades editalícias, contratuais e das demais cominações legais, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e/ou do 
Sistema de Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
aquele que: 

 
11.1.1. convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 

 
11.1.2.  deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

 
11.1.3. apresentar documentação falsa; 

 
11.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 
11.1.5. não mantiver a proposta; 

 
11.1.6. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
11.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
 
11.1.8.  fizer declaração falsa; e 
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11.1.9. cometer fraude fiscal. 
 

11.2. A CONTRATADA deverá prestar fielmente os serviços a que se propõe sob pena de 
aplicação de multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total deste Termo, 
até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do 
prazo para a entrega. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto 
no item 11.6 deste Contrato. 

 
11.3. A CONTRATADA quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento da 
obrigação pactuada, nos casos previstos no art. 57, § 1º, II e V da Lei n. 8666/93, antes do 
vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito ao Gestor deste Contrato, 
ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação. 

 
11.4. Vencido o prazo proposto, sem o cumprimento da obrigação, o CONTRATANTE oficiará a 
CONTRATADA, comunicando-lhe a data limite para entrega. A partir da data limite considerar-se-á 
recusa, sendo-lhe aplicada a sanções previstas neste Contrato. 

 
11.5. O cumprimento da obrigação até a data limite de que trata o subitem anterior não isenta a 
CONTRATADA da multa prevista no subitem 11.2 deste Contrato. 

 
11.6. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa 
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato. 

 
11.7. As multas devidas e os prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos valores 
a serem pagos ou recolhidos na forma da Lei. 

 
11.8. A CONTRATADA inadimplente, quando não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa ou para o 
ressarcimento de danos ou prejuízos a ele causados. 

 
11.9. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão deste Contrato, não 
impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas no 
art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 

 
11.10. A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão deste Contrato, ou 
todas as sanções relacionadas no Termo de Referência serão precedidas de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório. 

 
11.11. As multas serão cumulativas; 

 
11.12. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter indenizatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

 
DA GARANTIA - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

 
12.1. A garantia prestada pela CONTRATADA, observado o disposto nos subitens 7.4.1 a 7.4.4 do 
EDITAL, responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos 
causados ao CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda 
reter créditos decorrentes deste Contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e 
contratuais. 

 
12.2. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste Contrato, a CONTRATADA ficará 
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obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, 
conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento da notificação expedida pelo CONTRATANTE. 

 
12.2.1. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser hábil para o fim a que se 
destina, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

 
12.2.2. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrerá na multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por 
eventuais perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, salvo na ocorrência de motivo 
aceitável justificado tempestivamente até o último dia do prazo. Nesse caso, o CONTRATANTE 
indicará novo prazo à CONTRATADA, que deverá cumpri-lo, caso contrário sofrerá a penalidade 
acima referida. 

 
12.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, 
podendo ainda reter créditos decorrentes deste Contrato, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais. 

 
12.4. Uma vez aplicada multa à CONTRATADA, e realizado o desconto do valor apresentado 
como garantia, o CONTRATANTE poderá convocá-la para que complemente aquele valor 
inicialmente oferecido. 

 
12.5. No caso de rescisão deste Contrato determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados no art. 78, I a XII e XVII da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e 
XVII havendo culpa da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da 
Administração, referente aos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, 
conforme art. 80, III da referida Lei. 

 
12.6. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados no art. 78, XII a XVII da Lei n. 
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia, aos pagamentos 
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da 
desmobilização (conforme art. 79, § 2º da referida Lei). 

 
12.7. A garantia prestada pela CONTRATADA ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída 
de ofício após a execução deste Contrato, conforme disposto no art. 56, § 4º c/c art. 40, § 3º da Lei 
n. 8.666/93. 

 
12.8. Quando a garantia contratual for na modalidade caução em dinheiro, a restituição dar-se-á 
mediante crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidação da despesa decorrente da 
execução deste Contrato. Quando nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária a restituição 
far-se-á por meio de ofício após a execução deste Contrato. 
 
GARANTIA DOS SERVIÇOS – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 
13.1. O objeto terá garantia até o fim da vigência de Contrato; 

 
13.1.1. Os procedimentos de garantia serão livres de ônus para o CONTRATANTE, ressalvado tão 
somente quanto às despesas decorrentes de uso inadequado, desde que devidamente 
comprovado. 

 
DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO - CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA 
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14.1. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou de caso fortuito, nos termos da legislação 
vigente, que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste Contrato, 
ficará a CONTRATADA isenta das multas e penalidades pertinentes. 

 
DA RESCISÃO CONTRATUAL - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

 
15.1. Observadas as demais disposições constantes no Capítulo III, Seção V da Lei n. 8.666/93, a 
rescisão contratual dar-se-á conforme a seguir: 

 
15.1.1. Poderá ser declarada unilateralmente pelo CONTRATANTE, se a CONTRATADA 
inexecutar obrigação contratual (total ou parcialmente), ou se houver a incidência de algum dos 
casos previstos no art. 78, I a XII e XVII da Lei n. 8.666/93, conforme disposto no art. 77 c/c art. 
79, I da referida Lei; 

 
15.1.2. será declarada unilateralmente pelo CONTRATANTE se, durante a vigência deste 
Contrato, a CONTRATADA contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE, haja vista 
ser vedada, nesses casos, a manutenção, aditamento ou prorrogação contratual, conforme 
disposto no art. 3º da Resolução n. 07, alterado pela Resolução n. 09, ambas do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, não implicando qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

 
15.1.3. Poderá ocorrer amigavelmente ou por via judicial, conforme disposto no art. 79, II e III, da 
referida Lei; 

 
15.1.4. Se a rescisão for unilateral ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. E, em qualquer caso de rescisão, constará nos autos a 
respectiva e formal motivação, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 

 
DA ALTERAÇÃO - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

 
16.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 65 da 
Lei n. 8.666/93. 

 
DA PUBLICAÇÃO - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

 
17.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário da Justiça 
do Estado de Rondônia. 

 
DOS CASOS OMISSOS - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

 
18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo 
aditivo, em conformidade com a Lei n. 8.666/93. 

 
DO FORO - CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

 
19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO, para dirimir dúvidas e 
controvérsias oriundas deste Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente Termo de Contrato em 2 (duas) 
vias, de igual teor e para o mesmo efeito, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes, na presença das testemunhas. 

 



  

  
   PREGÃO ELETRÔNICO 051/2012  

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DEPARTA MENTO DE COMPRAS  
www.tjro.jus.br   licitacoes@tjro.jus.br 

Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo - Bairro Olaria 
Porto Velho/RO - CEP 76801-330 Fone: (69)3217-1373 Fax: (69)3217-1372 

 

PÁGINA 54

Porto Velho-RO, ______ de ______________________ de 2012. 
 
 

 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

Adm. José Miguel de Lima 
Secretário Administrativo 

 
 

_________________________ 
Representante Legal 

 
Testemunhas: 
1) ____________________________                   2) _____________________________ 
CPF:__________________________                   CPF:___________________________ 
 
 
 

VISTO: 
 

Em ___/___/2012. 
 

Lana Jussara C. Figueiredo 
Consultora Jurídica 

 


