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 PREGÃO Nº 02/2013 

 

1. PREÂMBULO  
 
1.1. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (T JRO), doravante denominado 
Tribunal , TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE LICITAÇÃO  na modalidade PREGÃO em sua 
forma presencial, tipo MAIOR OFERTA,  execução indireta, sob o regime de empreitada por 
PREÇO GLOBAL,  tendo por finalidade a seleção de propostas para contratação de Instituição 
Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, visando atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado de Rondônia, sendo regida pela Lei Federal n. 10.520/2002, subsidiariamente 
pela Lei n. 8.666/93 e pelo Decreto n. 3.555/00, 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, na data, horário e local abaixo indicado. 
 
1.2. DATA E HORÁRIO:  
 
a) Entrega dos envelopes até às 9h (horário local) do dia 16/12/2013 no Protocolo Geral do 
Tribunal, situado na Rua José Camacho, n. 585, Sala 001, andar térreo, Bairro Olaria, Porto 
Velho/RO, CEP 76.801-330. 
 
b) A abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇOS” será às 11h 30min  (horário local) do dia 

16/12/2013 no mini-auditório da Sede deste Tribunal situado à Rua José Camacho, n. 585, 
Sala 204, 2° andar, Bairro Olaria, nesta capital. 
 
2. DO OBJETO  
 
2.1. Contratação, em caráter de exclusividade, de Instit uição Financeira Oficial para prestar 
os serviços de: I) processar o recebimento, repasse , administração e o pagamento dos 
depósitos judiciais, inclusive precatórios e requis ições de pequeno valor – RPV, sob aviso 
e à disposição da Justiça Estadual de Rondônia, II)  gerenciamento das contas de 
pagamento de fornecedores, de depósitos de garantia s contratuais; e III) de arrecadação de 
custas, taxas e emolumentos, conforme as especifica ções técnicas contidas no Termo de 
Referência nº. 004/2013/COREF – Anexo I deste Edita l. 
 
3. DA AUTORIZAÇÃO  
 
3.1. A realização desta licitação encontra-se devidamente autorizada pelo Ordenador de 
Despesas deste Tribunal, conforme Processo Administrativo n. 0059912-50.2013.8.22.1111 e 
Processo Financeiro n. 0311/2399/2013. 
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Só poderão participar deste Pregão as Instituições Bancárias oficiais legalmente autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que detenham atividade pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e 
aos requisitos de habilitação constantes neste Edital. 
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4.2. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira pela vencedora do certame, mesmo 
que seja sua controlada ou controladora para a execução total ou parcial dos serviços objeto 
deste Pregão. 
 
4.3. É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes, até a 
data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Edital, dos envelopes da “Proposta de 
Preços” e “Documentos Para Habilitação”. 
 
4.4. Não poderão participar: 
 
a) Consórcio de Instituições Financeiras, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
b) Instituições Financeiras declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou, ainda, punidas nos termos do art. 14 do Decreto 3.555/2000; e Instituições Financeiras 
inadimplentes com obrigações assumidas perante o Tribunal ou, ainda, punidas nos termos do art. 
87, incisos III e IV, da Lei 8.666/1993; 
 
c) Instituições Financeiras que estejam sob processo de intervenção, liquidação, falência ou 
dissolução; e 
 
d) Instituições Financeiras cujos dirigentes ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício 
com o contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9, da Lei 8.666/1993. 
 
4.5. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 
necessária, servidor ou dirigente do Tribunal. 
 
4.5.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e a licitante ou 
responsável pelos serviços, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
 
4.6. O disposto no subitem anterior aplica-se aos Pregoeiros e à Equipe de Apoio. 
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1. Na data, hora e local designados para a sessão, à empresa interessada far-se-á representar 
por somente um representante, que deverá indentificar-se e apresentar a documentação para 
credenciamento perante o (a) Pregoeiro (a), quando solicitado. 
 
5.1.1. O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances 
neste Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto n. 3.555 de 08/08/2000). 
 
5.2. Se a licitante se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através 
cópia da carteira de identidade e da outorga por instrumento público ou particular, neste último 
caso, com firma reconhecida em cartório,  com menção expressa de que lhe confere amplos 
poderes para formular ofertas de preços e praticar todos os atos pertinentes ao certame. 
 
5.2.1. No caso da outorga por instrumento particular, a proponente deverá apresentar cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente. 
 
5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor, proprietário, ou 
equivalente, este no ato do credenciamento deverá apresentar cópia da carteira de identidade e 
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comprovação por meio de documentos (ato de constituição da empresa ou ato de investidura que 
habilitem o representante) capacidade para representar a licitante. 
 
5.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
 
5.5. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a licitante, mas 
impedirá o representante de manifestar-se durante a Sessão Pública. 
 
6. DO PROCEDIMENTO DESTA LICITAÇÃO  
 
6.1. Da entrega dos envelopes e do procedimento em geral  
 
6.1.1. Impreterivelmente até a data, hora e local referidos no preâmbulo deste Edital, as licitantes 
deverão apresentar 2 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho. O 1° 
contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e o 2° a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO . 
 
6.1.2. Os envelopes deverão ter a seguinte subscrição: 
 
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Processo n. 0059912-50.2013.8.22.1111 
Pregão Presencial n. 02/2013 
Razão Social:_______________________________________________________ 
 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Processo n. 0059912-50.2013.8.22.1111 
Pregão Presencial n. 02/2013 
Razão Social:_______________________________________________________ 
 
6.1.3. Os envelopes referentes a proposta de preços e documentação para habilitação deverão 
ser entregues no endereço especificado no preâmbulo deste Edital e será permitida tolerância de 
10 (dez) minutos de espera para o recebimento destes. 
 
6.1.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte. 
 
6.1.5. Os envelopes que forem entregues após a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste 
Edital, não serão abertos, permanecendo com o (a) Pregoeiro (a) para devolução às interessadas. 
Em hipótese alguma serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horários 
aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes da  data da abertura desta licitação.  
 
6.1.6. Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos ou apresentados por fac-símile ou 
email. Não será admitida também qualquer outra forma de apresentação dos documentos e/ou 
propostas que descaracterize o sigilo de seu conteúdo. 
 
6.1.7. Se no dia indicado para o recebimento e a abertura dos envelopes não houver expediente, 
ficam os trabalhos transferidos para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local. 
 
6.1.8. Após o credenciamento, será declarada aberta a sessão pelo (a) Pregoeiro (a). 
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6.1.9. A seguir, os interessados deverão apresentar, em apartado, a declaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III deste Edital; 
 
6.1.10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", não serão admitidos 
pedido de desistência, bem como não será permitidas quaisquer retificações que possam influir no 
resultado final desta licitação. 
 
6.1.11. A abertura dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação Para Habilitação" será 
realizada em sessão pública, da qual lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, 
membros de sua equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
6.1.12. Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no 
ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
6.1.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços" e 
"Documentação Para Habilitação" em um único momento, em face do exame da conformidade 
das propostas e da documentação apresentadas com os requisitos deste Edital, os envelopes não 
abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder do Pregoeiro (a) até data e horário marcados 
para prosseguimento dos trabalhos. 
 
6.1.14. Todas as propostas e os documentos serão rubricados pelo Pregoeiro (a) e sua equipe de 
apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
 
6.1.15. É facultada ao Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente dos 
envelopes. 
 
6.1.16. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas ao Pregoeiro e 
sua equipe de apoio, a qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pelo (a) 
próprio (a) Pregoeiro (a), do concurso de peritos visando ao exame de dados, informações ou 
documentos. 
 
6.2. Do envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
 
6.2.1. Dentro do ENVELOPE 1 deverá ser apresentada a PROPOSTA DE PREÇOS devidamente 
digitada, contendo o número deste Pregão, a razão ou denominação social, o número do CNPJ, o 
endereço com CEP e os números de veículos de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) 
da licitante, conforme modelo Anexo II deste Edital, escrita em português, redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo 
representante legal da licitante, e conter expressamente:  

 
a) conter percentual não inferior ao mínimo de 0,1275% a.m (zero vírgula, mil duzentos e setenta 
e cinco décimos de milésimos por cento), em conformidade com o modelo de proposta 
disponibilizado no Anexo II deste Edital; 
 
b) Prazo para Pagamento; 
 
c) Declaração expressa de que no preço ofertado foram considerados todos os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 
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d) Declaração expressa que concorda com as condições estipuladas neste Edital e na legislação 
vigente; e 
 
e) Prazo de validade, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados 
da data marcada para a abertura dos envelopes das propostas de preços. Em caso de omissão da 
licitante considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 
 
6.2.2. O valor ofertado na proposta para o Item Único, não poderá ser inferior ao percentual 
mínimo de 0,1275% a.m (zero vírgula, mil duzentos e setenta e cinco décimos de milésimos por 
cento) a ser aplicado sobre MSD – Médias dos Saldos Diários, fixado no Anexo I deste Edital; 
 
6.2.3. Caso seja proferido recurso contra decisão julgamento das propostas, da habilitação ou 
inabilitação de licitante, o recurso terá EFEITO SUSPENSIVO, ou seja, será suspensa a contagem 
do prazo de validade das propostas. 
 
6.2.4. Não serão permitidas propostas alternativas, valendo apenas aquela que for de valor mais 
alto, desde que circunscreva todo o objeto licitado. 
 
6.2.5. A análise do mérito das propostas das licitantes será realizada em sessão pública ou em 
recinto fechado, restringindo-se ao Pregoeiro. 
 
6.3. Do julgamento das propostas de preços  
 
6.3.1. Serão consideradas desclassificadas, antes da fase de lances , as propostas de preços 
que: 
 
a) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
b) Não atenderem às exigências deste Edital; e 
 
c) Apresentarem valor inferior ao lance inicial mínimo de 0,1275% a.m (zero vírgula, mil duzentos 
e setenta e cinco décimos de milésimos por cento). 
 
6.3.2. No julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação, sempre 
assegurada a todas as licitantes paridade de tratamento neste aspecto. 
 
6.3.3. Após a análise individual das propostas, antes da fase de lances , devidamente conferidas 
e/ou corrigidas, as propostas classificadas serão relacionadas em ordem crescentes. 
 
6.3.4. No julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem não 
prevista no Edital, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade 
dos licitantes. 
 
6.3.5. Será classificada em primeiro lugar, após a fase de lances, a proposta de maior valor . 
 
6.4. Dos lances e da negociação  
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6.4.1. Os licitantes cujas propostas forem classificadas serão convocados, individualmente, para a 
apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se pelo autor da proposta de 
menor valor  seguindo-se as demais em ordem crescente de valor. 
 
6.4.2. Não poderá haver desistência dos lances apresentados. 
 
6.4.3. O (a) Pregoeiro (a) abrirá de maneira ordenada e sequencial a oportunidade para 
oferecimento de lances verbais aos representantes das proponentes. 
 
6.4.4. Não serão aceitos lances cujos valores forem menores ao último lance que tenha sido 
anteriormente ofertado, bem como dois lances do mesmo valor. 
 
6.4.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), 
implicará na exclusão da proponente das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando 
sua última proposta registrada para efeito da classificação definitiva ao final do pregão. 
 
6.4.6. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo (a) Pregoeiro (a), as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.4.7. Ocorrendo hipótese de igualdade entre propostas de maior valor, sem oferecimento de 
lances verbais, o (a) Pregoeiro (a) realizará simples sorteio para efetuar a classificação das 
propostas. 
 
6.4.8. Declarada encerrada a etapa competitiva, o (a) Pregoeiro (a) procederá à classificação 
definitiva das propostas. 
 
6.4.9. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor 
proposta escrita e o valor praticado no mercado, podendo o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente 
com a proponente. 
 
6.4.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e licitantes 
presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 
facultado este direito. 
 
6.4.11. Após o encerramento da fase de lance ou negociação, o (a) pregoeiro (a) concederá o 
prazo de 24 horas para a licitante classificada em primeiro lugar apresentar a proposta de preços 
ajustada ao lance final. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) 
pregoeiro (a). 
 
6.5. Do envelope 2 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
 
6.5.1. Encerrada a etapa competitiva, o (a) Pregoeiro (a) procederá a abertura do envelope 
contendo os documentos relativos à habilitação da licitante detentora da proposta de maior valor, 
na presença das interessadas, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual 
deverá ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
6.5.2. Na fase de habilitação serão analisadas a quantidade e forma dos documentos 
apresentados, o conteúdo, a vigência e a veracidade destes relativos à licitante, bem como o 
atendimento às condições fixadas neste Edital. 
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6.5.3 Dentro do ENVELOPE 2 "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO"  deverá conter 
expressamente: 
 
a) 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; 
 
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
c) Cópia da carta patente emitida pelo Banco Central do Brasil comprobatório de que se encontra 
regularmente em atividade conforme legislação específica; 
 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
f) Prova de regularidade relativa ao FGTS e INSS, demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por Lei; 
 
g) Certidões negativas (ou positivas com efeito de negativa), expedidas pela Receita Federal, pela 
Fazenda Pública Estadual e pela Fazenda Pública Municipal, quando couber, do domicílio ou sede 
da licitante; 
 
h) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
 
i) Comprovação de que não está submetido a processo de intervenção, liquidação ou falência, 
emitido pelo Banco Central do Brasil, cujos documentos não poderão estar datados de prazo 
superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo de validade não 
constar do documento;  
 
j) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data fixada para recebimento dos envelopes; 
 
1. A boa situação da empresa será comprovada através do índice que mede a solvência dos 
bancos, denominado Índice de Basiléia, devendo ser comprovado o índice mínimo de 11% (onze 
por cento), de acordo com a seguinte fórmula, preferencialmente, com memória de cálculo 
apresentada pelo licitante: 
 
IB= PR x 100 (PRE/fator F) 
Onde: 
IB= Índice de Basiléia ou Índice de Adequação de Capital; PR= Patrimônio de Referência; 
PRE= Patrimônio de Referência Exigido; Fator F = 0,1 
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2. A relação entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados – Patrimônio de 
Referência Exigido (PRE) obedecem à regulamentação em vigor. A relação mínima exigida é 
dada pelo fator F, de acordo com a Resolução do CMN n. 3.490, de 29 de agosto de 2007 e 
Circular do Banco Central do Brasil (BACEN) n. 3.360, de 12 de setembro de 2007 e demais 
normas aplicáveis. 
 
k) Declaração de Inexistência de Empregados Menores, conforme modelo constante no ANEXO V 
deste Edital; 
 
l) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Contratação com a 
Administração Pública, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital; e 
 
m) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante no ANEXO 
VI deste Edital. 
 
6.5.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
cópias, desde que autenticadas em Cartório, podendo ser autenticadas pelo Pregoeiro, caso em 
que devem estar presentes os originais. 
 
6.5.5. As certidões obtidas via internet  estarão sujeitas à verificação de sua validade e 
autenticidade pelo (a) Pregoeiro (a). A verificação pelo Tribunal nos sites oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
6.5.6. 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. 
 
6.5.7. A documentação exigida deverá ter validade no míni mo até a data prevista para 
abertura dos envelopes das propostas de preços.  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 (o primeiro dia na contagem do prazo de validade é o 
seguinte à sua emissão). 
 
6.5.8. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado 
da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor púbico juramentado. 
 
6.6. Do julgamento da habilitação  
 
6.6.1. Aberto o envelope "Documentação Para Habilitação", o (a) Pregoeiro (a), a seu juízo 
exclusivo, poderá apreciar os documentos na mesma reunião e divulgar se a licitante esta 
habilitadas. 
 
6.6.2. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pelo (a) 
Pregoeiro (a) e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a 
conclusão da habilitação dar-se-á posteriormente. 
 
6.6.3. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pelo (a) Pregoeiro (a) para continuação da sessão de habilitação. 
 
6.6.4. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis, será inabilitada: 
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a) a licitante que estiver em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública do Estado de Rondônia, ou se for identificada como 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; e 
 
b) a licitante cuja documentação exigida para habilitação não estiver completa e correta, ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital. 
 
6.6.5. Quando a licitante restar inabilitada será verificada a habilitação das licitantes remanescente 
na ordem decrescente dos lances. 
 
6.6.6. Sendo a licitante habilitada a mesma será declarada vencedora da licitação. 
 
7. Do recurso 
 
7.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer durante a sessão pública. A falta de manifestação imediata e motivada do 
licitante implicará a decadência do direito de recorrer. 
 
7.2. A recorrente deverá apresentar as razões do recurso em até 3 (três) dias úteis , ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará 
a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. Os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
 
7.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
7.4. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao 
licitante vencedor. 
 
7.5. Findo o prazo do subitem 7.2 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. 
 
7.6. O recurso terá EFEITO SUSPENSIVO sobre o ato recorrido, observado o disposto no art. 
109, § 2º da Lei n. 8.666/93. 
 
7.7. 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. 
 
7.8. Julgado o recurso, a decisão será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de 
Rondônia, no Jornal “A Gazeta de Rondônia”, 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). 
 
8. DO CONTRATO 
 
8.1. Da adjudicação e homologação  
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8.1.1. O objeto desta licitação será adjudicado pelo Pregoeiro. Quando houver interposição de 
recurso será adjudicado pelo Ordenador de Despesas deste Tribunal. 
 
8.1.2. Adjudicado o objeto, o Ordenador de Despesas decidirá quanto à homologação, revogação 
ou nulidade deste procedimento licitatório. 
 
8.1.3. A autoridade competente 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. 
 
8.2. Da assinatura do contrato 
 
8.2.1. Homologado o resultado desta licitação e respeitada a ordem de classificação, o Tribunal 
convocará a adjudicatária para que assine o contrato. 
 
8.2.2. A convocação será realizada via e-mail – com aviso de recebimento -, encaminhado com o 
anexo do contrato, para impressão, assinatura e devolução via postal. 
 
8.2.3. O prazo para assinatura e postagem será de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de 
confirmação do recebimento do e-mail. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o 
contrato, notificada 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 9 deste Edital. 
 
8.2.4. A adjudicatária localizada na cidade de Porto Velho-RO deverá entregar na sede do 
Tribunal o contrato assinado, no prazo estabelecido no item anterior. 
 
8.2.5. Apenas em função da total impossibilidade da utilização de e-mail, far-se-á a remessa do 
contrato, por via postal, para assinatura da adjudicatária. 
 
8.2.6. Na data da assinatura do contrato, o representante da licitante vencedora deverá: 
 
a) comprovar seu poder para representar a licitante, através de documento legal; e 
 
b) atualizar todos os documentos apresentados quando da habilitação, se vencidos.  
 
8.2.7. Nas hipóteses de não assinatura do contrato, nos prazos e condições estabelecidas, 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 das demais cominações legais. 
 
8.3. Da alteração, do reajuste dos preços, da inexec ução e da rescisão do contrato 
 
8.3.1. Conforme descrito no item 16 do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 
 
8.4. Da vigência do contrato 
 
8.4.1. Conforme descrito no item 12 do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 
 
9. DAS PENALIDADES DO PROCEDIMENTO 
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9.1. 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 objeto; 
 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
 
h) fizer declaração falsa; e 
 
i) cometer fraude fiscal. 
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1. Conforme descrito no item 13 do Termo de Referencia Anexo I deste Edital. 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DO PEDIDO DE ESCL ARECIMENTO 
 
11.1. 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 
do Departamento de Compras (DEC/TJRO), situada na Rua José Camacho n. 585, Sala 4, 
Térreo, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP 76801-330. 
 
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
 
11.2. 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. 
 
11.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio do e-mail licitacoes@tjro.jus.br. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. 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. 
 
12.2. A contagem dos prazos somente se inicia e vence em dia de expediente neste Tribunal. 
 
12.3. A simples participação nesta licitação implica em total aceitação das normas contidas neste 
Edital. 
 
12.4. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não conferindo direito a qualquer indenização ou ressarcimento. 
 
12.5. 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. 
 
12.6. 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. 
 
12.7. 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. 
 
12.8. O Pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no 
assunto objeto desta licitação. 
 
12.9. 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. 
 
12.10. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei 
n. 8.666/93. 
 
12.11. O resultado da licitação será divulgado mediante aviso, o qual será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia, no Jornal “A Gazeta de Rondônia”, 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. 
 
12.12. 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. 
 
12.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 
em vigor. 
 
12.14. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir quaisquer questões oriundas 
da presente licitação. 
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12.15. Este Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.tjro.jus.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 13h e das 16h às 18h, 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. 
 
12.16. O Pregoeiro (a) 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 (a) 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. 
 
12.17. 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; 
 
e) ANEXO III - Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
 
f) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da 
Contratação com a Administração Pública; 
 
g) ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
 
h) ANEXO VI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; e 
 
i) ANEXO VII - Minuta do Contrato. 
 

Porto Velho/RO, 21 de novembro de 2013. 
 
 
 

José Miguel de Lima 
Secretário Administrativo 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

Nº 004/COREF/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DE INSTIT UIÇÃO FINANCEIRA 
OFICIAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE: I) PROCESSAR O  RECEBIMENTO, REPASSE, 
ADMINISTRAÇÃO E O PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS , INCLUSIVE 
PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV, S OB AVISO E À 
DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE RONDÔNIA, II) GER ENCIAMENTO DAS CONTAS 
DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, DE DEPÓSITOS DE GARAN TIAS CONTRATUAIS E 
III) DE ARRECADAÇÃO DE CUSTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RON DÔNIA, EM 
CONFORMIDADE COM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS AN EXOS. 

 
 
 
 
 
 ANEXOS:  
Anexo I  – Saldo Mensal dos Depósitos Judiciais – Caixa Econômica Federal – CEF e Banco 
do Brasil - BB 
Anexo II – Saldo das Contas de Pagamento de Fornecedores, Depósitos de Garantias 
Contratuais e Arrecadação 
Anexo III –  Arrecadação Processada nos Exercícios Financeiros de 2011 e 2012 
Anexo IV  – Manual de Processamento da Arrecadação das Receitas do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia 
Anexo V  –  Informações de Pagamento de Fornecedores 
Anexo VI  – Quadro Demonstrativo das Comarcas do Estado de Rondônia 
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DAS JUSTIFICATIVAS 
 
1.1 O volume financeiro dos depósitos judiciais, sob aviso à disposição da justiça, inclusive 
precatórios e requisição de pequeno valor – RPV, assim como, os saldos das contas de 
pagamentos de fornecedores, de depósitos de garantias contratuais e de arrecadação de custas, 
taxas e emolumentos dos serviços prestados pela Justiça Estadual de Rondônia representam 
atrativo comercial de grande interesse para as instituições financeiras oficiais, que podem obter 
ganhos financeiros com aplicação desses recursos. Por outro lado, a concessão do direito de 
administrar esses valores por uma única instituição financeira oficial, possibilita a obtenção de 
ganhos à Administração Pública, como contrapartida pela gerência desses depósitos. 
 
1.2 No âmbito da Justiça de Rondônia, os recursos obtidos como contrapartida pela 
centralização desses depósitos, serão utilizados pelo Poder Judiciário, para atender ao processo 
de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário de Rondônia conforme disposto no art. 
2º da Lei Estadual nº 1.963, de 08 de outubro de 2008, revertendo em benefícios à sociedade.  
 
1.3 O procedimento licitatório para a seleção da instituição bancária oficial é justificado pelas 
características das atividades de captação, atualização, remuneração e liberação de depósitos 
judiciais, realizados pelas instituições bancárias, que constituem típica prestação de serviço, não 
tendo qualquer relação com spread, deve, portanto ser precedida de licitação respeitando assim 
os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o art. 37, 
caput e inciso XXI da Constituição Federal, e ainda o art. 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
2 DO OBJETO 
 
2.1 Contratação, em caráter de exclusividade, de Instituição Financeira Oficial para prestar os 
serviços de: I) processar o recebimento, repasse, administração e o pagamento dos depósitos 
judiciais, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor – RPV, sob aviso e à disposição da 
Justiça Estadual de Rondônia, II) gerenciamento das contas de pagamento de fornecedores, de 
depósitos de garantias contratuais; e III) de arrecadação de custas, taxas e emolumentos dos 
serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
 
3 DA ESTIMATIVA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS  E PRECATÓRIOS E 
DAS CONTAS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, DEPÓSITOS DE GARANTIAS 
CONTRATUAIS E ARRECADAÇÃO 
 
3.1 O montante dos valores dos depósitos judiciais à disposição da Justiça do Estado de 
Rondônia, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor – RPV até o mês de 
setembro/2013 foi de aproximadamente R$ 726.000.000,00 (setecentos e vinte e seis milhões de 
reais), decorrente do somatório dos saldos depositados nas Instituições Oficiais Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil S/A, conforme Anexo I  deste Termo de Referência. 
 
3.2 Os saldos das contas de pagamento de fornecedores, depósitos de garantias contratuais e 
arrecadação somaram, no mês de setembro, R$ 102.621.200,11 (cento e dois milhões, seiscentos 
e vinte e um mil, duzentos reais e onze centavos), depositados no HSBC Bank Brasil S/A, Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil S/A, detalhamento disponibilizado no Anexo II .  
 
4 DO SISTEMA DE INFORMÁTICA 
 
4.1 A troca de informações entre a Instituição Financeira Contratada e o Tribunal deverá ser 
protegida por meio de certificados digitais, a ser definidos pelo Tribunal, juntamente com a 
Contratada, ou outra forma mais eficiente e aceita usualmente no mercado, com vistas a viabilizar 
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e facilitar a troca de informações, as transmissões de dados e a perfeita manutenção dos 
controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer tempo, verificar o integral 
cumprimento do estabelecido neste Termo de Referência.  
 
4.2 Dada a natureza dos sistemas operados pelo Tribunal, a Instituição Financeira Contratada 
desenvolverá sistemas de depósito e transferência de arquivo online que permita a execução, 
objeto deste Termo de Referência, com segurança e sigilo, obedecendo às normas do Banco 
Central do Brasil – BACEN.  
 
4.3 A Instituição Financeira Contratada deverá manter pessoal treinado para lidar com as 
operações inerentes aos sistemas mencionados no subitem anterior, indicando um responsável 
local e um gestor com poderes idôneos de direção e supervisão, com domicílio em Porto 
Velho/RO, para fins de contato e comunicação direta com o Tribunal.  
 
5 DA REMUNERAÇÃO 
 
5.1 A Instituição Financeira Contratada não receberá qualquer remuneração ou compensação 
advinda do erário público estadual e/ou do Tribunal na prestação de quaisquer serviços bancários 
indispensáveis ao bom relacionamento entre os contratantes, v. g., emissão de extratos diários, 
relatórios financeiros, quantitativos de depósitos, transferências financeiras/bancárias emissão de 
extratos diários, processamento da arrecadação por meio de boleto bancário, pagamento de 
fornecedores, dentre outros assemelhados.  
 
6 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DA MOVIMENTAÇÃO DAS CON TAS DE 
DEPÓSITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS  
 
6.1 O Tribunal manterá a Instituição Financeira Contratada como captadora exclusiva de 
depósitos judiciais e precatórios em todas as varas sob sua jurisdição. 
 
6.2 Serão mantidos os depósitos judiciais e precatórios já existentes nas Instituições 
Financeiras ora contratadas com o Tribunal até o seu regular levantamento e transferência à 
Instituição Financeira Contratada. Por regular levantamento entende-se aquele efetuado por 
ordem judicial para transferência dos valores à instituição financeira vencedora do certame 
licitatório, cuja transferência será de pelo menos 70% (setenta por cento) do montante dos 
depósitos judiciais à disposição do Tribunal, o que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contados da assinatura do Contrato. 
 
6.3 As transferências, para a Instituição Financeira vencedora, dos saldos existentes nas 
contas pagamentos de fornecedores, depósitos de garantias contratuais, e arrecadação serão 
realizadas em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do Contrato oriundo deste Termo de 
Referência. 
 
6.4 O Tribunal e a Instituição Financeira Contratada buscarão a cooperação técnica, a fim de 
promover melhoria da prestação jurisdicional e administrativa, otimizando os documentos e 
procedimentos relacionados aos depósitos judiciais e precatórios. 
 
6.5 O Tribunal informará à Instituição Financeira Contratada a criação de novas varas e 
comarcas, bem como a migração de processos no âmbito da jurisdição do Tribunal, a fim de 
manter atualizada a base de dados da Contratada. 
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6.6 O Tribunal disponibilizará a Instituição Financeira Contratada uma lista contendo os nomes 
dos magistrados e diretores, bem como dos respectivos órgãos ou varas das quais são titulares 
ou substitutos, e ainda, sempre que houver alteração destes. 
 
6.7 Será comunicada a Instituição Financeira Contratada a ocorrência de quebra de sigilo da 
senha de acesso ao programa de consulta de saldos via internet, caso ocorra. 
 
6.8 Os recursos depositados, vinculados a processos do 1º Grau, serão movimentados 
exclusivamente pelo Juiz de Direito da Vara onde tramita o processo de origem do depósito, e 
obedecerá ao seguinte fluxo de movimentação: 
 
a) O depositante, para o ato de depósito, recolherá o valor constante na guia apropriada em 
qualquer agência da Instituição Financeira Contratada, gerando o crédito do numerário um 
depósito judicial com remuneração na agência de relacionamento da Vara de Justiça a qual se 
subordina o depósito, contendo os nomes das partes, o número do processo de origem, a 
comarca e a vara à qual o mesmo está vinculado; 
 
b) Para o ato de levantamento do depósito, o interessado obterá, junto à Secretaria da Vara 
onde tramita o processo, o alvará de levantamento, devidamente firmado pelo Juiz de Direito 
cabendo à Contratada certificar-se da autenticidade do documento, inclusive da assinatura aposta 
pelo Magistrado; e 
 
c) De posse do alvará, o interessado poderá efetuar o levantamento do valor na agência da 
Instituição Financeira Contratada. 
 
6.9 Os precatórios são movimentados pela Divisão de Precatórios e os pagamentos são 
autorizados exclusivamente pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, seguindo o 
seguinte fluxo: 
 
a) Os pagamentos dos precatórios são efetuados via processo administrativo, com abertura, 
pela Divisão de Precatórios, de conta corrente para cada credor, com o fim de depósito dos 
valores; 
 
b) A abertura das contas é realizada por meio de Guias judicial que são encaminhadas, 
juntamente com a autorização do Presidente, ao Departamento de Economia e Finanças - DEF 
para empenho da despesa, liquidação e pagamento; 
 
c) A Divisão de Precatórios elabora Ofício para a Instituição Financeira Contratada solicitando 
que os valores autorizados sejam transferidos da conta judicial geral de precatórios, de titularidade 
do Tribunal de Justiça, para as contas individualizadas dos credores. 
 
7 DO PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS  
 
7.1 O detalhamento do processamento da arrecadação das receitas da Justiça Estadual de 
Rondônia está disponibilizado no Anexo IV deste Termo de Referência. 
 
8 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
8.1 Poderão participar do procedimento licitatório qualquer instituição financeira oficial, nos 
termos do art. 666, inciso, I do Código de Processo Civil e suas alterações. 
 
9 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A 
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9.1 A estrutura organizacional do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia está distribuída, 
conforme alíneas abaixo e de acordo com o Anexo VI  deste Termo de Referência: 
a) 3ª Entrância; 
b) 2ª Entrância; e 
c) 1ª Entrância. 
 
10 DO AMPARO LEGAL E DA REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃ O FINANCEIRA 
CONTRATADA 
 
10.1 O presente Termo de Referência encontra-se consubstanciado no art. 666, inciso I, do 
Código de Processo Civil, na Lei n° 8.666/1993 e su as alterações, bem como na Resolução nº 
115/2010 e Resolução n° 123/2010, ambas do Conselho  Nacional de Justiça – CNJ.  
 
10.2 Considerando a atuação do Tribunal no território estadual, disseminado por diversos 
municípios, é necessário que a Instituição Financeira Contratada se faça representar por Agências 
em, no mínimo, 70% (setenta por cento) das Comarcas do Estado de Rondônia, não sendo aceita 
a figura do representante bancário.  
10.3 Caso a Instituição Financeira Contratada não encontrar-se representada no percentual 
indicado no subitem anterior, fica estabelecido o prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados da data de assinatura do contrato, para a implantação de Agências. 
 
11 DA HABILITAÇÃO  
11.1 O requisito para a habilitação da instituição financeira é a solidez financeira e patrimonial, 
comprovada mediante a apresentação do último balanço e demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação de regência, das quais se possam extrair índices que comprovem a sua boa 
situação financeira, no caso, o índice mínimo utilizado para medir a solvência bancária, conforme 
estipulado neste Termo, em conformidade com a Resolução nº 3.490, do CMN, de 29 de agosto 
de 2007 e Circular nº 3.360, do BACEN, de 12 de setembro de 2007 e demais normas aplicáveis. 
11.2 A comprovação da boa situação financeira da instituição interessada será efetivada pela 
apresentação do índice que mede a solvência dos bancos, denominado Índice de Basiléia, 
devendo ser comprovado índice mínimo de 11% (onze por cento), resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
IB = Prx100 / (PRE/fator f) 
 
Onde: 
 
IB = Índice de Basiléia ou Índice de adequação de capital; 
PR = Patrimônio de Referência; 
PRE = Patrimônio de Referência Exigido; 
Fator F = 0,11 
 
11.3 A fórmula supramencionada deverá estar aplicada em memorial de cálculo, juntado ao 
balanço patrimonial, devidamente assinado por contador habilitado. 
 
12 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
12.1 O contrato oriundo deste Termo de Referência terá vigência de 60 (sessenta) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura pelas partes. 
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13 DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO ÍNDICE MÍN IMO A SER OFERTADO 
NA LICITAÇÃO E DO REPASSE 
 
13.1 As instituições bancárias oficiais deverão apresentar, na licitação, propostas escritas com 
valor inicial não inferior a 0,1275% a.m. (zero vírgula, mil duzentos e setenta e cinco décimos 
de milésimos por cento)  a ser aplicado sobre MSD – MÉDIAS DOS SALDOS DIÁRIOS. 
 
13.2 A instituição bancária oficial Contratada efetuará repasses mensais ao Tribunal de Justiça 
de Rondônia, a ser depositados em conta corrente do Fundo de Informatização, Edificação e 
Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU, até o 5º dia útil do mês subsequente, ao que 
se referir o saldo médio, com base no percentual auferido na licitação, sobre as MSD – MÉDIAS 
DOS SALDOS DIÁRIOS dos depósitos judiciais, das contas de pagamento de fornecedores, de 
garantias contratuais e de arrecadação, existentes no mês sob apuração. 
 
13.3 Definem-se SALDOS, como a soma dos valores originais dos valores, acrescidos das 
remunerações que lhes houverem sido creditadas, deduzidos dos saques efetuados.  
 
13.4 Será considerada a melhor oferta, aquela que for mais vantajosa para a Justiça Estadual e, 
consequentemente, classificada em primeiro lugar, sendo a proposta que, satisfazendo a todas as 
exigências e condições deste Termo de Referência, apresente o maior percentual de 
remuneração sobre MSD – MÉDIAS DOS SALDOS DIÁRIOS dos depósitos judiciais, das contas 
de pagamento de fornecedores, de garantias contratuais e de arrecadação da Justiça Estadual de 
Rondônia. 
 
13.5 O valor de Repasse Mensal, doravante nominado Repasse Mensal - RM, será apurado 
pela aplicação do percentual ofertado na proposta declarada vencedora, sobre a MSD – MÉDIAS 
DOS SALDOS DIÁRIOS da seguinte forma: 
 
RM =  MSD.     =    

 
Onde: 
RM - Repasse Mensal; 
MSD - Médias dos Saldos Diários =  

i - percentual ofertado na proposta vencedora; 
 - Saldo do dia útil Anterior; 

 - Depósitos ocorridos no dia útil (Crédito); 
- Rendimentos creditados no dia útil (Crédito); 

 – Levantamentos ocorridos no dia útil (Débito); 
 - quantidade de dias úteis do mês; 

 
13.6 Os Valores dos repasses mensais serão tidos como crédito e serão utilizados conforme 
previsto na Lei Estadual nº 1.963/08. 
 
14 DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRAT ADA 
 
14.1 Na operação do Sistema de recebimento de Depósitos Judiciais, Precatórios e afins, objeto 
deste Termo de Referência, a Instituição Financeira Contratada cumprirá as seguintes obrigações: 
 
a. Acolher os Depósitos Judiciais à disposição da Justiça do Estado de Rondônia, em 
qualquer agência bancária, mediante recurso de guia/boleto contendo código de barras acessível 
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pelo Serviço de Compensação Bancária, mantendo as informações operacionais necessárias à 
perfeita identificação dos seus titulares; 
 
b. Remunerar as contas de depósitos judiciais e precatórios em valor correspondente à Taxa 
Referencial, mais remuneração conforme consta na Lei nº 12.703/2012; 
 
c. Recepcionar os depósitos judiciais decorrentes de bloqueios via BACENJUD; 

 
d. Manter atualizadas as assinaturas dos Magistrados do Poder Judiciário de Rondônia; 
 
e. Dar cumprimento às determinações de levantamentos (alvarás ou ofícios) nos prazos 
fixados em Lei ou nos referidos documentos, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da data do 
protocolo da autorização para liberação dos depósitos judiciais, assegurado seu rendimento, 
devendo o pagamento ser realizado em espécie (dinheiro), ou, alternativamente, na 
impossibilidade de provisão de numerário, mediante acolhimento de TED ou DOC sem cobrança 
de tarifa; 
 
f. Disponibilizar ao Tribunal o acesso aos Sistemas Informatizados que venham a ser 
desenvolvidos pela Instituição Financeira Contratada, que permitam a melhoria no acesso e na 
segurança das informações necessárias à boa administração dos depósitos judiciais e precatórios; 
 
g. Disponibilizar ao Tribunal, por meio da internet, acesso e consultas às contas de 
precatórios e depósitos judiciais existentes e sob sua guarda, para magistrados e serventuários da 
Justiça, expressamente por eles indicados, sem qualquer custo ou ônus; 
 
h. Disponibilizar, diariamente, ao Tribunal, por meio da internet ou arquivo eletrônico, relatório 
relativo ao saldo diário-SD dos depósitos judiciais e precatórios; 
 
i. Permitir às partes, advogados e demais interessados, acesso ao sistema via internet, para 
preenchimento das guias de depósito e seu pagamento, também via internet, a débito de conta 
em qualquer Banco; 
 
j. Apresentar ao Tribunal, até o 5º (quinto) dia útil após o mês de referência, relatório 
contendo o valor dos depósitos mensais e precatórios; 
 
k. Primar pelo pleno funcionamento dos aplicativos tecnológicos utilizados na rotina 
operacional e do maquinário utilizados para recolhimento e gestão dos depósitos judiciais, 
mediante a realização de manutenção preventiva e corretiva, de modo a evitar a sua interrupção; 
 
l. Evitar a defasagem tecnológica, mantendo, durante toda a vigência do contrato, uma 
sistemática compatível com as soluções de software e hardware mais recentes; 
 
m. Proceder, sem ônus para o Tribunal, todas as adaptações de seus softwares, necessárias 
ao aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema; 
 
n. Manter o histórico dos Depósitos Judiciais, Precatórios e afins, objeto deste Termo de 
Referência, pelo período de vigência do contrato, fornecendo informações e/ou relatórios quando 
solicitados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para as movimentações realizadas nos 
últimos sessenta dias, e no prazo máximo de 30 (trinta) dias para as realizadas em períodos 
superiores ao anteriormente referido. Findo o contrato os arquivos deverão ser fornecidos ao 
Tribunal; 
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o. Solicitar anuência do Tribunal em caso de implantação de alterações no sistema de 
Depósitos Judiciais, Precatórios e afins, objeto deste Termo de Referência que impliquem 
modificações de procedimentos operacionais no relacionamento com o Tribunal ou com os 
usuários do Sistema; 
 
p. Responsabilizar-se pela guarda e sigilo dos arquivos repassados pelo Tribunal para o 
atendimento do objeto deste Termo;  
 
q. Comunicar ao Tribunal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, quaisquer 
intenções de mudança na forma de atendimento, apresentando proposta alternativa de 
atendimento a ser avaliada e aprovada pelo Tribunal;  
 
r. Disponibilizar ao Tribunal página na internet para acesso e movimentação dos serviços 
objeto deste Termo de Referência;  
 
s. Disponibilizar ao Tribunal atendimento e número de telefone para ligação, visando 
esclarecer dúvidas quanto à prestação dos serviços objeto deste Termo;  
 
t. Responsabilizar pelos danos causados diretamente ao Tribunal ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo na prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal, conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93;  
 
u. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, em 
função da execução do objeto deste Termo de Referência, assim como os referentes a acidentes 
de trabalho; e 
 
v. Comunicar previamente, por qualquer meio idôneo, ao Gestor do Contrato, o recebimento 
de qualquer determinação que implique em inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de 
Referência, inclusive os provenientes de decisões ou sentenças judiciais. 
 
14.2 Na operação do Sistema de Arrecadação, Pagamento de Fornecedores e Depósitos de 
Garantias Contratuais, objeto deste Termo de Referência, a Instituição Financeira Contratada 
cumprirá as seguintes obrigações: 
 
a. Liquidar os boletos bancários do Tribunal de Justiça de Rondônia e efetuar o crédito na 
conta de arrecadação, acolher os depósitos das garantias contratuais, processar as ordens 
bancárias de transferências e pagamentos de fornecedores; 
 
b. Creditar na Conta do Fundo de Informatização Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços 
Judiciários – FUJU, produto da arrecadação na madrugada do 1º dia útil posterior à data da 
liquidação, efetuando o crédito com a data da liquidação dos boletos (crédito em D0); 
 
c. Disponibilizar, diariamente, arquivo retorno com os dados os boletos liquidados, para 
download através do internet bank, para baixa no banco de dados FUJU – TJRO; e 
 
d. Isentar a cobrança de tarifas bancárias sobre a liquidação dos boletos, emissão de ordens 
bancárias, disponibilização de arquivo retorno, movimentação e manutenção de conta corrente e 
demais tarifas existentes sobres as contas vinculadas ao TJRO e FUJU.  
 
15 DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL 
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15.1 Proporcionar todas as condições necessárias para que a Instituição Financeira Contratada 
possa cumprir com o objeto deste Termo de Referência.  
 
15.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Instituição 
Financeira Contratada.  
 
16 DA ALTERAÇÃO, DO REAJUSTE DOS PREÇOS, DA INEXECU ÇÃO E DA RESCISÃO 
DO CONTRATO 
 
16.1 O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 65 da Lei n. 
8.666/93.  
 
16.2 Durante o prazo de vigência do Contrato, o seu respectivo índice percentual mensal será 
irreajustável, salvo autorização expressa do Tribunal.  
 
16.3 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 Tribunal, se a Instituição Financeira 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 Tribunal se, durante a vigência do Contrato, a 
Instituição Financeira 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 Tribunal, 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.  
 
16.4 O contrato oriundo deste Termo de Referência poderá ser rescindido por qualquer uma das 
partes em razão do descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, 
bem como pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que torne formal ou 
materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que 
dele se desinteressar, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, mantidas 
inalteradas, nesse prazo, as atribuições de ambos os contratantes. 
 
16.5 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.  
 
17 DAS PENALIDADES PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇ ÕES DA 
CONTRATADA NO ACOLHIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIB ILIZAÇÃO DOS 
DEPÓSITOS JUDICIAIS, PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE P EQUENO VALOR – RPV 
 
17.1 Havendo recusa da Instituição Financeira vencedora em assinar o Contrato ou instrumento 
equivalente, será aplicada multa de R$ 2.178.000,00 (Dois milhões e cento e setenta e oito mil 
reais), que corresponde a 3% do valor estimado mensal indicado no subitem 3.1 deste Termo, 
além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuízos causados ao Tribunal. 
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17.2 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 Instituição.  
 
17.3 O atraso injustificado para a implantação das Agências, conforme subitem 10.3 deste 
Termo de Referência sujeitará à Instituição Financeira Contratada à multa diária de 0,05% (cinco 
centésimos por cento) sobre a MSD do mês anterior ao vencimento do prazo para implantação 
das agências, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o 
término do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o 
disposto no subitem 17.12 deste Termo de Referência. 
 
17.4 O atraso injustificado para o repasse mensal, conforme subitem 13.2 deste Termo de 
Referência sujeitará à Instituição Financeira Contratada à multa diária (0,5%) (cinco décimos por 
cento) sobre o valor do RM - Repasse Mensal em atraso, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, 
contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do respectivo prazo. A partir do 21º 
(vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto no subitem 17.12 deste Termo de 
Referência. 
 
17.5 O atraso injustificado para o cumprimento das determinações de levantamentos (alvarás 
ou ofícios), conforme alínea “e” do subitem 14.1 deste Termo de Referência, sujeitará a Instituição 
Financeira Contratada à multa diária de 0,10% (um décimo por cento) sobre o valor do RM - 
Repasse Mensal do mês anterior ao que se referir a determinação não cumprida dentro prazo, 
sobre cada alvará ou ofício em atraso, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º 
(primeiro) dia útil após o término do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia 
consecutivo, cumprir-se-á o disposto no subitem 17.12 deste Termo de Referência. 
 
17.6 O atraso injustificado à apresentação dos relatórios, conforme alíneas “h” e “j” do subitem 
14.1 deste Termo de Referência sujeitará à Instituição Financeira Contratada à multa diária de 
0,10% (um décimo por cento) sobre o valor do RM - Repasse Mensal do mês anterior ao que se 
referir o  relatório em atraso, sobre cada relatório em atraso,  até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, 
contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do respectivo prazo. A partir do 21º 
(vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto no subitem 17.12 deste Termo de 
Referência. 
 
17.7 O atraso injustificado ao fornecimento de informações e/ou relatórios, conforme alínea “n” 
do subitem 14.1 deste Termo de Referência, sujeitará à Instituição Financeira Contratada à multa 
diária de 0,10% (um décimo por cento) sobre o valor do RM - Repasse Mensal do mês anterior ao 
que se referir, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o 
término do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o 
disposto no subitem 17.12 deste Termo de Referência. 
 
17.8 O atraso injustificado às comunicações, conforme alínea “q” do subitem 14.1 deste Termo 
de Referência, sujeitará à Instituição Financeira Contratada à multa diária de 0,10% (um décimo 
por cento) sobre o valor do RM - Repasse Mensal do mês anterior ao que se referir a 
comunicação, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o 
término do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o 
disposto no subitem 17.12 deste Termo de Referência. 
 
17.9 A Instituição Financeira Contratada quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o cumprimento das obrigações pactuadas, nos casos previstos no art. 57, § 1º, II e V da Lei n. 
8.666/93, deverá, até o vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito ao 
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Gestor do Contrato, juntando documentos comprobatórios, ficando a critério do Tribunal a sua 
aceitação.  
 
17.10 Vencido o prazo proposto sem o cumprimento da respectiva obrigação, o Tribunal oficiará 
a Instituição Financeira Contratada, comunicando-lhe a data limite para o cumprimento. A partir da 
data limite considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o item 17.12 deste 
Termo de Referência.  
 
17.11 O cumprimento da obrigação até a data limite de que trata o subitem anterior não isenta a 
Instituição Financeira Contratada da (s) multa (s) prevista (s) no (s) subitem (ns) 17.3, 17.4, 17.5, 
17.6, 17.7 e/ou 17.8 deste Termo de Referência.  
 
17.12 Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Instituição Financeira 
Contratada, o Tribunal poderá rescindir o contrato e/ou aplicar multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total do montante dos valores dos depósitos judiciais a disposição do Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia.  
 
17.13  As multas devidas e os prejuízos causados ao Tribunal serão cobrados e recolhidos na 
forma da lei.  
 
17.14  A Instituição Financeira Contratada inadimplente terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
o recebimento da notificação, para recolhimento da multa ou para o ressarcimento de danos ou 
prejuízos a ele causados. 
  
17.15 A aplicação de multas ou a rescisão do Contrato, não impede que o Tribunal aplique à 
Instituição Financeira Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 
(advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 
 
17.16  A aplicação de multas ou a rescisão do Contrato, ou todas as sanções relacionadas neste 
Termo, será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e 
o contraditório. 
 
17.17  As multas previstas neste Termo de Referência não têm caráter indenizatório e o seu 
pagamento não eximirá a Instituição Financeira Contratada da responsabilidade de perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
18 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
18.1 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 terá como Gestor o Coordenador de Receitas do FUJU – COREF.  
 
18.2 O Gestor do Contrato poderá ser localizado na Sede deste Tribunal, na Rua José 
Camacho, 585, Olaria, 2º Andar, Porto Velho – RO, CEP 76801-330.  
 
19 DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
19.1 Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, a 
avença deverá ser publicada, na forma de extrato no Diário da Justiça Eletrônico - Estado de 
Rondônia.  
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19.2 O contrato administrativo que decorrer deste Termo de Referência será assinado pelo 
ordenador de despesas do Tribunal, consoante a competência a ele atribuída pelo Regimento 
Interno.  
 

 
Alberto Ney Vieira Silva 

Coordenador de Receitas do FUJU – COREF/TJRO 
Gestor do Contrato 

 
 
 
Colaboração: 
Francisco das Chagas Vitalino Feitosa 
Chefe da SePC/DIAPE 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

SALDO MENSAL DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - CAIXA E BB 

 

MÊS 
CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 
BANCO DO BRASIL S/A TOTAL DOS DEPÓSITOS 

MAI/12 446.669.345,77 44.487.676,24 491.157.022,01 

JUN/12 460.076.952,47 44.238.840,93 504.315.793,40 

JUL/12 460.700.780,03 43.990.005,62 504.690.785,65 

AGO/12 474.027.429,64 43.741.170,31 517.768.599,95 

SET/12 503.082.210,40 43.492.335,00 546.574.545,40 

OUT/12 510.648.290,59 42.802.166,25 553.450.456,84 

NOV/12 501.224.182,53 42.111.997,50 543.336.180,03 

DEZ/12 546.587.336,51 41.719.417,70 588.306.754,21 

JAN/13 559.489.350,80 45.706.838,17 605.196.188,97 

FEV/13 578.768.629,31 45.657.975,26 624.426.604,57 

MAR/13 596.608.477,60 51.308.437,41 647.916.915,01 

ABR/13 618.479.549,52 53.757.420,98 672.236.970,50 

MAI/13 638.147.996,63 46.138.257,08 684.286.253,71 

JUN/13 645.516.855,68 45.726.446,80 691.243.302,48 

JUL/13 651.054.753,77 46.527.852,62 697.582.606,39 

AGO/13 667.128.445,09 47.329.258,44 714.457.703,53 

SET/13 677.131.419,05 48.130.664,26 725.262.083,31 

Fonte: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Saldo das contas de pagamento de fornecedores, depósitos de garantias contratuais e arrecadação  

Saldo em conta corrente no último dia do mês 

  

FUJU - Fundo de Informatização Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários TJRO TOTAL 
00189-92 00189-76 00189-84 00189-50 00189-68 107-0 8835-8 00190-18 12881-95  

Movimento Selos Concurso 
Servidores Arrecadação Concurso 

Magistrados 
Centralização 
Dep Judicial Divida Ativa Garantia 

Contratual 
Garantia 

Contratual  

fev/12 32.940.720,16 6.635.085,32 0,41 96.969,49 194.246,62 17.954.141,99 35.621,95 550.753,87 119.622,69 58.527.162,50 

mar/12 32.541.813,44 6.904.830,48 0,41 243.569,62 195.505,46 21.368.287,27 37.692,11 567.958,92 120.816,70 61.980.474,41 

abr/12 32.794.277,87 6.996.863,08 0,41 184.220,19 196.603,66 21.517.400,92 35.647,55 1.700.150,67 119.237,00 63.544.401,35 

mai/12 34.760.650,33 7.194.679,40 0,41 133.768,61 196.603,66 21.517.400,92 33.685,61 1.694.944,77 111.030,38 65.642.764,09 

jun/12 37.739.954,18 7.484.586,26 0,41 124.590,93 198.765,62 21.808.022,81 31.715,34 1.723.579,69 115.767,73 69.226.982,97 

jul/12 41.091.239,46 7.605.637,44 2,42 - 199.841,75 21.947.659,20 41.910,79 566.515,07 124.627,54 71.577.433,67 

ago/12 43.956.236,73 7.702.721,20 951.340,31 483.499,05 200.940,85 22.097.039,87 67.910,07 242.437,71 130.358,18 75.832.483,97 

set/12 47.679.148,58 7.991.016,94 2.108.647,92 144.071,45 201.803,75 22.211.603,08 125.623,29 240.669,45 137.022,84 80.839.607,30 

out/12 49.254.335,74 8.087.139,86 2.377.789,03 152.861,69 202.784,85 22.343.696,47 160.442,59 258.462,75 139.916,79 82.977.429,77 

nov/12 45.462.581,24 8.087.072,21 2.389.937,13 190.980,93 203.667,58 22.438.238,90 205.937,34 259.349,70 132.302,05 79.370.067,08 

dez/12 47.742.427,77 8.179.967,92 2.391.575,79 - 204.538,21 25.821.275,61 5.482,90 257.512,37 132.866,49 84.735.647,06 

jan/13 50.143.399,08 8.386.876,05 2.404.728,97 165.131,95 205.496,92 25.968.604,93 5.482,90 245.982,26 127.391,17 87.653.094,23 

fev/13 53.247.870,16 8.535.962,44 2.415.587,46 210.044,65 206.287,76 26.092.063,08 5.482,90 247.433,25 125.622,00 91.086.353,70 

mar/13 54.636.133,10 8.621.316,77 2.427.766,69 322.447,11 207.174,20 26.231.584,68 5.482,90 245.325,73 123.482,02 92.820.713,20 

abr/13 53.811.157,41 8.756.828,80 2.441.428,79 157.469,41 208.122,71 26.388.151,94 5.482,90 226.499,22 113.834,05 92.108.975,23 

mai/13 57.088.911,53 9.121.892,19 2.454.779,40 265.762,32 209.092,49 26.538.894,80 29.762,98 225.037,46 50.496,21 95.984.629,38 

jun/13 58.725.068,22 9.029.519,28 2.468.408,35 131.642,63 210.060,93 26.693.059,17 51.976,81 232.514,37 50.734,57 97.592.984,33 

jul/13 60.476.900,00 9.133.730,82 2.484.775,33 201.871,51 211.254,55 26.878.567,09 295.548,42 245.770,66 50.325,47 99.978.743,85 

ago/13 59.376.317,75 9.517.136,15 2.500.948,49 186.197,64 212.432,90 27.060.047,59 382.476,55 497.069,28 49.416,50 99.782.042,85 

set/13 62.474.721,30 9.610.940,12 2.517.350,32 128.569,21 213.598,81 27.246.946,40 103.350,31 293.235,95 32.487,69 102.621.200,11 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ARRECADAÇÃO PROCESSADA NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 E  2012 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 

COMARCA JANEIRO FEVEREIRO  MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBR O NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

ALTA FLORESTA DO 
OESTE 35.256,30 66.015,29 47.245,70 43.702,69 31.043,71 35.771,70 28.985,59 28.865,45 30.505,21 21.222,18 34.210,26 27.283,92 430.108,00 
ALVORADA DO OESTE 11.116,24 20.939,47 22.917,07 27.506,30 32.783,91 33.847,38 31.609,60 24.888,76 27.416,78 24.758,26 26.103,65 29.548,23 313.435,65 
ARIQUEMES 181.956,49 186.033,41 169.677,08 169.903,23 212.951,53 201.726,73 202.056,58 209.816,07 202.964,33 240.111,29 215.865,11 256.555,66 2.449.617,51 
BURITIS 24.303,23 25.131,02 30.270,63 28.785,56 42.550,92 39.750,11 41.106,43 39.874,89 28.915,44 22.130,46 25.103,71 22.985,73 370.908,13 
CACOAL 96.530,70 151.693,16 145.692,93 122.786,07 170.414,03 154.773,99 164.769,81 145.533,45 176.728,28 120.047,16 122.257,66 160.070,48 1.731.297,72 
CEREJEIRAS 22.971,83 41.127,40 73.035,02 56.328,23 77.436,06 56.227,43 66.189,49 49.920,68 60.397,42 42.306,43 62.830,39 44.903,82 653.674,20 
COLORADO DO OESTE 46.391,69 54.818,32 51.152,88 56.280,35 81.277,87 61.219,25 40.785,38 67.119,79 47.141,08 52.191,04 63.547,86 86.178,01 708.103,52 
COSTA MARQUES 7.067,30 6.020,47 12.863,88 8.251,45 29.469,91 14.129,26 12.374,19 12.000,85 9.248,50 10.700,90 11.518,74 16.760,41 150.405,86 
ESPIGÃO DO OESTE 41.873,39 21.624,71 32.932,26 49.502,08 36.705,66 33.838,65 49.624,02 40.655,28 30.301,97 40.238,06 41.867,21 45.206,71 464.370,00 
GUAJARÁ-MIRIM 55.102,35 46.559,71 56.300,68 72.673,45 67.647,89 72.945,41 49.422,94 66.423,00 52.403,77 42.122,80 58.506,04 61.039,61 701.147,65 
JARU 47.700,32 84.654,90 90.910,86 94.644,62 106.766,94 123.227,65 96.953,12 131.450,76 112.853,41 104.611,86 102.337,69 118.302,61 1.214.414,74 
JI-PARANÁ 112.726,26 147.490,20 200.613,97 173.016,08 197.459,18 221.070,40 168.393,22 220.288,73 234.852,59 158.178,95 255.811,28 325.185,90 2.415.086,76 
MACHADINHO DO OESTE 14.357,33 22.040,34 20.835,48 26.176,18 22.724,67 29.791,53 30.417,26 20.865,63 21.187,82 28.194,24 27.062,42 19.960,14 283.613,04 
NOVA BRASILÂNDIA DO 
OESTE 14.206,48 17.893,36 38.228,09 23.375,04 25.227,88 27.635,80 23.962,84 31.412,15 18.606,89 13.373,27 18.525,08 23.036,01 275.482,89 
OURO PRETO DO OESTE 42.097,14 97.693,98 74.505,22 79.929,09 95.974,87 119.696,59 77.429,49 100.433,65 94.515,15 79.122,95 133.193,05 108.759,81 1.103.350,99 
PIMENTA BUENO 51.980,14 84.575,30 65.587,27 74.063,75 86.080,41 68.084,30 85.965,17 69.495,86 67.535,87 69.589,31 83.145,09 74.527,72 880.630,19 
PORTO VELHO 1.384.676,29 1.745.690,49 4.928.714,63 1.887.945,08 1.613.869,79 2.357.680,50 1.943.766,06 2.354.226,76 1.591.941,76 2.067.663,19 1.542.308,04 2.487.268,79 25.905.751,38 
PRESIDENTE MÉDICI 37.201,96 25.995,24 45.907,83 31.606,36 46.817,97 38.700,17 26.116,29 39.454,15 32.840,75 40.205,23 29.888,30 28.495,89 423.230,14 
ROLIM DE MOURA 62.626,89 76.625,11 77.329,92 86.862,20 85.822,35 95.481,82 95.041,81 96.509,09 99.293,50 86.359,83 101.328,12 103.027,72 1.066.308,36 
SANTA LUZIA DO OESTE 15.172,94 12.155,50 9.858,95 20.260,71 20.193,64 19.017,57 24.111,59 18.478,39 14.901,40 14.945,43 17.147,41 22.011,67 208.255,20 
SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ 4.194,43 10.597,77 8.613,44 5.175,03 14.512,93 10.977,47 5.856,69 5.100,86 6.911,39 3.518,30 9.660,67 4.548,84 89.667,82 
SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ 12.001,09 46.032,24 23.285,33 22.099,64 26.267,15 34.182,09 24.718,35 70.848,05 25.340,35 27.495,36 27.251,19 27.144,84 366.665,68 
VILHENA 139.574,06 214.191,30 203.587,05 184.497,51 213.558,59 225.509,60 194.578,79 222.116,39 234.093,36 245.356,09 170.189,71 210.059,14 2.457.311,59 
Total geral 2.461.084,85 3.205.598,69 6.430.066,17 3.345.370,70 3.337.557,86 4.075.285,40 3.484.234,71 4.065.778,69 3.220.897,02 3.554.442,59 3.179.658,68 4.302.861,66 44.662.837,02 

Fonte: Coordenadoria de Gestão das Receitas – COGER 
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EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012  

COMARCAS JANEIRO FEVEREIRO  MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO  OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO  TOTAL 

ALTA FLORESTA DO 
OESTE 40.593,43 30.107,20 29.130,01 30.027,71 36.242,34 33.897,12 40.481,52 34.526,65 23.372,66 40.223,74 34.516,62 46.602,79 419.721,79 
ALVORADA DO OESTE 20.707,68 14.551,44 34.018,08 30.407,78 30.469,09 51.464,29 28.576,52 33.087,66 25.060,46 26.941,13 26.562,04 21.716,68 343.562,85 
ARIQUEMES 244.990,29 231.840,48 222.255,73 195.841,36 237.093,69 199.573,76 245.614,67 260.574,65 202.452,67 266.964,93 243.786,00 228.562,53 2.779.550,76 
BURITIS 29.710,49 27.091,79 36.964,18 29.646,68 36.336,93 25.489,70 38.688,64 39.538,73 19.128,87 44.499,33 33.569,56 28.886,75 389.551,65 
CACOAL 103.744,67 115.441,85 152.652,69 164.301,52 205.087,77 128.733,94 179.281,27 164.692,06 189.432,56 173.979,01 153.293,58 175.475,13 1.906.116,05 
CEREJEIRAS 29.498,90 27.906,39 38.141,77 36.331,82 65.810,48 52.670,58 54.426,12 57.313,03 33.494,99 49.946,77 39.636,01 50.014,82 535.191,68 
COLORADO DO OESTE 29.432,52 46.995,90 43.451,88 48.560,43 55.677,10 44.009,17 49.739,16 54.798,43 58.718,32 64.245,03 42.221,27 36.870,77 574.719,98 
COSTA MARQUES 8.996,59 9.120,49 14.510,39 17.880,71 30.132,85 10.544,22 18.564,56 33.622,97 39.857,61 13.134,54 8.140,83 14.021,37 218.527,13 
ESPIGÃO DO OESTE 36.007,59 48.332,97 51.994,13 40.056,98 71.775,98 53.567,05 50.515,48 44.042,00 50.730,39 73.415,09 34.998,67 48.544,38 603.980,71 
GUAJARÁ-MIRIM 46.545,02 36.743,68 61.971,24 41.334,63 71.333,12 63.082,57 60.653,65 70.414,26 61.636,90 74.293,72 55.995,32 73.296,14 717.300,25 
JARU 110.367,38 87.088,48 105.583,97 102.426,16 175.801,81 110.831,61 145.350,85 114.767,29 99.614,13 111.314,18 96.409,23 107.964,60 1.367.519,69 
JI-PARANÁ 148.629,97 139.784,52 279.178,31 257.686,83 239.302,58 249.108,75 253.717,27 234.875,20 199.889,20 216.518,39 251.153,64 243.703,44 2.713.548,10 
MACHADINHO DO OESTE 18.062,29 19.319,23 26.409,89 24.217,33 27.222,05 32.208,06 22.947,51 34.613,91 29.513,00 24.622,40 26.626,35 20.320,34 306.082,36 
NOVA BRASILÂNDIA DO 
OESTE 12.349,02 28.800,25 24.049,79 18.232,84 25.133,30 19.922,89 39.138,50 24.129,60 16.456,45 15.056,92 20.110,81 19.105,39 262.485,76 
OURO PRETO DO OESTE 73.394,04 114.425,71 141.351,79 103.027,67 144.125,12 90.104,57 138.515,50 132.264,43 98.269,83 111.860,69 102.447,24 99.946,54 1.349.733,13 
PIMENTA BUENO 75.419,68 126.242,87 88.671,09 89.802,99 148.988,09 93.645,08 81.397,38 137.453,72 142.318,23 87.689,28 87.255,00 58.013,04 1.216.896,45 
PORTO VELHO 1.640.131,68 1.418.082,99 5.091.627,15 5.812.036,52 3.528.519,58 4.221.864,37 3.766.071,92 5.538.221,58 5.441.982,79 4.147.508,50 4.502.842,28 9.643.714,54 54.752.603,90 
PRESIDENTE MÉDICI 35.837,11 27.047,13 33.355,62 33.669,12 44.018,36 46.006,98 41.998,33 40.341,83 49.133,97 39.616,79 43.629,26 29.375,91 464.030,41 
ROLIM DE MOURA 86.565,29 119.572,41 203.504,04 102.318,88 143.943,68 121.704,72 118.407,90 129.348,59 138.251,50 129.613,55 103.178,44 132.616,11 1.529.025,11 
SANTA LUZIA DO OESTE 13.126,32 18.264,41 21.254,61 13.647,31 24.705,54 36.094,53 49.176,45 27.269,10 67.902,72 22.431,27 14.818,82 17.602,59 326.293,67 
SÃO FRANCISCO DO 
GUAPORÉ 4.999,99 12.799,14 8.311,23 8.008,79 7.963,35 9.600,41 5.185,16 5.067,16 4.395,25 4.705,01 10.904,83 4.342,30 86.282,62 
SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ 21.608,77 31.918,57 41.610,83 48.232,47 37.701,63 29.193,01 27.708,44 26.048,37 22.902,44 31.665,03 47.396,44 25.676,85 391.662,85 
VILHENA 195.687,61 213.259,96 255.454,27 177.433,80 188.410,46 213.940,82 290.029,45 287.367,85 189.073,95 309.227,97 281.452,87 250.734,04 2.852.073,05 
Total geral 3.026.406,33 2.944.737,86 7.005.452,69 7.425.130,33 5.575.794,90 5.937.258,20 5.746.186,25 7.524.379,07 7.203.588,89 6.079.473,27 6.260.945,11 11.377.107,05 76.106.459,95 

Fonte: Coordenadoria de Gestão das Receitas – COGER 
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EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 – JAN-SET  

COMARCAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO J ULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL 

ALTA FLORESTA DO OESTE 38.452,48 32.610,99 48.156,05 151.936,32 63.195,20 28.898,02 55.026,48 51.308,80 87.947,64 557.531,98 
ALVORADA DO OESTE 30.671,80 24.519,35 36.883,65 178.863,64 36.553,38 48.978,52 58.631,29 37.190,81 32.897,19 485.189,63 

ARIQUEMES 193.268,14 236.997,08 246.249,67 1.207.325,33 286.399,72 233.227,66 366.215,95 520.451,86 427.611,60 3.717.747,01 
BURITIS 19.714,52 26.615,38 35.625,25 159.638,32 40.485,79 31.526,91 54.846,85 34.139,81 25.957,36 428.550,19 
CACOAL 137.597,98 153.076,89 211.383,09 1.942.965,81 229.712,68 207.117,51 296.859,66 213.820,65 269.316,73 3.661.851,00 

CEREJEIRAS 40.678,83 47.057,60 56.746,94 218.384,48 47.515,47 73.237,35 65.167,90 69.407,49 80.679,00 698.875,06 
COLORADO DO OESTE 46.134,59 47.685,80 45.155,05 369.792,22 43.010,26 30.433,18 56.084,95 48.261,27 48.020,00 734.577,32 

COSTA MARQUES 17.275,60 4.817,56 17.168,94 624.177,85 20.092,04 11.119,61 17.736,97 27.173,14 13.995,89 753.557,60 
ESPIGÃO DO OESTE 38.868,83 38.173,79 70.661,16 263.323,38 51.648,97 45.939,75 44.526,66 49.478,71 58.592,50 661.213,75 

GUAJARÁ-MIRIM 59.294,21 75.776,25 78.091,19 321.399,53 84.256,13 58.773,65 91.734,98 63.182,70 59.161,12 891.669,76 
JARU 124.151,71 103.532,44 153.076,82 1.516.653,57 141.881,26 90.167,08 152.104,68 118.183,28 141.081,83 2.540.832,67 

JI-PARANÁ 203.406,28 231.625,36 262.359,48 1.232.266,73 263.743,68 279.420,68 284.451,68 293.615,21 315.214,96 3.366.104,06 
MACHADINHO DO OESTE 20.655,07 28.590,01 30.186,26 29.467,26 35.782,27 30.623,12 38.993,23 38.390,82 28.827,15 281.515,19 
NOVA BRASILÂNDIA DO 

OESTE 
17.870,35 14.879,57 29.035,63 74.652,98 23.791,83 18.872,30 41.163,95 27.387,80 22.423,57 270.077,98 

OURO PRETO DO OESTE 114.386,22 91.692,33 111.506,31 1.023.457,83 148.234,35 102.285,53 132.624,37 170.839,22 159.084,89 2.054.111,05 
PIMENTA BUENO 62.693,33 71.810,38 111.843,16 458.655,82 97.300,36 117.602,75 166.004,19 129.701,42 108.553,00 1.324.164,41 

PORTO VELHO 4.147.965,60 3.316.365,78 5.498.197,59 5.752.372,65 4.843.025,30 4.429.221,93 5.632.333,53 2.598.343,91 -   7.165.779,95 17.547.301,04 
PRESIDENTE MÉDICI 31.415,83 30.066,93 35.221,37 84.731,11 42.210,97 34.859,41 60.808,38 45.428,21 36.969,93 401.712,14 
ROLIM DE MOURA 100.388,29 87.650,34 89.088,31 750.284,57 165.896,21 101.146,66 133.015,09 150.552,72 129.183,66 1.707.205,85 

SANTA LUZIA DO OESTE 18.710,74 22.137,45 13.304,89 89.858,73 26.186,16 27.157,28 37.166,64 15.051,73 19.432,17 269.005,79 
SÃO FRANCISCO DO 

GUAPORÉ 
11.785,11 4.388,37 10.448,28 48.833,40 9.985,74 5.611,83 6.301,42 8.862,34 10.262,96 116.479,45 

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 27.190,16 22.320,23 34.518,79 114.325,82 36.314,30 16.242,01 36.531,52 50.794,08 48.134,79 386.371,70 
VILHENA 234.091,64 334.801,27 296.494,33 1.357.516,54 322.827,17 196.446,94 394.238,61 444.236,33 356.301,70 3.936.954,53 
Total geral 5.736.667,31 5.047.191,15 7.521.402,21 6.466.138,59 7.060.049,24 6.218.909,68 8.222.568,98 5.205.802,31 -4.686.130,31 46.792.599,16 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
MANUAL DE PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
O processamento da Arrecadação das receitas pela prestação dos serviços do 

Tribunal de Justiça, atualmente, é feito através de Boleto bancário “Cobrança Não 
Registrada”, padrão FEBRABAN, tendo como unidade arrecadadora o Fundo de 
Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU.  

O processo de arrecadação começa pela emissão do Boleto via Web, para 
pagamento de custas e outras receitas vinculadas ao Fundo, disponível no site do TJRO, 
http://www.tjro.jus.br/boleto/faces/jsp/index.jsp.  

A identificação dos boletos é feita pelo código identificador do boleto “Nosso 
Número” que é composto por 16 dígitos. O primeiro refere-se ao código do Banco, o 2º, 
3º e 4º dígitos, referem-se a identificação da unidade (cartórios e unidades 
administrativas). O 5º dígito refere ao grupo de receitas (1 – Judiciais, 2 – Extrajudiciais 
e 3 – Administrativas). Do 6º ao 13º dígitos identifica o número do boleto, os três dígitos 
restantes, 14º, 15º e 16º compõem o digito verificador. 

Os boletos gerados podem ser pagos em qualquer agência bancária, casas 
lotéricas, Correios, internet ou outros meios permitidos. Todos os pagamentos efetuados 
são processados e os arquivos retorno são disponibilizados, para download, à 
Coordenadoria de Receitas do FUJU em D+1. 

O crédito dos valores decorrentes do processo de arrecadação é creditado na 
conta corrente de arrecadação com a data da liquidação dos boletos (D0). 

A instituição financeira contratada disponibiliza os Arquivos Retornos, que são 
diferenciados pela “Identificação/ Contrato” (referentes aos Selos de Fiscalização ou 
arrecadação de custas judiciais e extrajudiciais e demais receitas administrativas), e 
também pela conta corrente a que se destina o crédito do pagamento (vinculação à conta 
corrente feita pelo número do Cedente). 

Os usuários cadastrados acessam diariamente o site da instituição financeira 
conveniada para realizar o download dos arquivos-retorno, consultar saldos e 
movimentação das contas correntes do Fundo. 

Esses arquivos são baixados e importados para o Sistema de Arrecadação de 
Custas. Após a importação é possível gerar os relatórios para registro da arrecadação no 
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFEM, adotado pelo Estado de 
Rondônia. 

O sistema de emissão de Boletos foi desenvolvido pelo Departamento de TI do 
TJRO, seguindo os critérios estabelecidos juntamente com a instituição bancária 
conveniada atualmente. 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

INFORMAÇÕES PAGAMENTO DE FORNECEDORES 
FORNECEDORES 

MESES  
QUANTIDADE DE 

FORNECEDORES COM 
PAGAMENTO 

VALOR TOTAL DOS 
PAGAMENTOS 

QUANTIDADE DE 
ORDENS BANCÁRIAS 

EMITIDAS 

jan/12 48 1.493.185,52 114 

fev/12 87 1.728.207,66 147 

mar/12 85 3.224.263,81 172 

abr/12 82 2.705.438,98 152 

mai/12 138 3.209.041,31 242 

jun/12 74 1.711.933,82 137 

jul/12 90 1.903.287,63 183 

ago/12 111 2.463.248,97 216 

set/12 124 1.709.612,63 215 

out/12 110 3.268.643,52 212 

nov/12 138 8.661.356,34 241 

dez/12 131 5.248.195,49 261 

jan/13 87 2.486.283,44 136 

fev/13 74 887.710,39 125 

mar/13 113 4.660.550,92 191 

abr/13 117 3.037.533,92 217 

mai/13 83 1.811.359,17 151 

jun/13 70 1.795.712,71 138 

jul/13 116 4.379.368,87 232 

ago/13 92 3.905.357,09 184 

set/13 100 2.169.321,21 175 

TOTAL 2.070 62.459.613,40 3.841 
Fonte: Departamento Financeiro – DEF e Departamento de Compras – DEC 
Observação: O processamento do pagamento de fornecedores de materiais e serviços é realizado por meio de 
relação diária, onde são relacionadas todas as ordens bancárias do dia. 
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS COMARCAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 

ENTRÂNCIA COMARCA 

3ª 
PORTO VELHO 

JI-PARANÁ 

2ª 

ARIQUEMES 
CACOAL 

CEREJEIRAS 
COLORADO DO OESTE 

ESPIGÃO D'OESTE 
GUAJARÁ-MIRIM 

JARU 
OURO PRETO DO OESTE 

PIMENTA BUENO 
PRESIDENTE MÉDICI 

ROLIM DE MOURA 
VILHENA 

1ª 

ALTA FLORESTA D’OESTE 
ALVORADA D'OESTE 

BURITIS 
COSTA MARQUES 

MACHADINHO D'OESTE 
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 

SANTA LUZIA D’OESTE 
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 
Fonte: COJE Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Rondônia 
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ANEXO II 
(papel timbrado da empresa) 

 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS DETALH ADA 

APÓS O ENCERRAMENTO DOS LANCES 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL n.02/2013 , realizado no dia ___/___/2013, às _______ horas. 
Processo n. 0059912-50.2013.8.22.1111. 
 
Razão Social: 
Número do CNPJ: 
Endereço completo com CEP: 
Fone/Fax/Celular: 
Outros (correio eletrônico, caixa postal, etc.): 
Responsável legal para assinatura do contrato/instr umento equivalente:  
 
OBJETO:  Contratação, em caráter de exclusividade, de Instituição Financeira Oficial para 
prestar os serviços de: I) processar o recebimento, repasse, administração e o pagamento 
dos depósitos judiciais, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor – RPV, sob 
aviso e à disposição da Justiça Estadual de Rondônia, II) gerenciamento das contas de 
pagamento de fornecedores, de depósitos de garantias contratuais; e III) de arrecadação de 
custas, taxas e emolumentos, nos termos do Pregão em epígrafe. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA : ____ (_________________) dias consecutivos, contados da 
data marcada para a abertura do envelope da proposta de preços. 
 
Valor por Extenso: 
Prazo para Pagamento: 

Declaro o que no preço ofertado foram considerados todos os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
Declaro expressamente que concordo com as condições  estipuladas no Edital e a 
legislação vigente. 
 
Observação: O valor é líquido, não cabendo a Contra tada retenção de qualquer 
parcela ou percentual a qualquer título. 
 
 

Atenciosamente, 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 

Item Descrição dos serviços  Valor total  

1  % (indicar o valor 
em percentuais) 
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ANEXO III 
 
(papel timbrado da empresa) 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013 
 
Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação. 
 
 
A..............................................................................................(razão social da empresa), 
CNPJ Nº..................................................., localizada à 
.............................................................................., declara, em conformidade com a Lei nº 
10.520/02, que cumpre  todos os Requisitos para Habilitação para este certame licitatório no 
Tribunal de Justiça de Rondônia – Pregão Presencial  nº 02/2013. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 

____________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

RG: 
CPF: 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERV ENIENTE 
IMPEDITIVO DA CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLI CA 

 
 

 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua José Camacho n. 585, Sala 4, Térreo 
Bairro Olaria 
Porto Velho - Rondônia 
 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n. 002/2013 - PROCESSO n. 0059912-50.2013.8.22.1111. 
 
 
 
 
 
 
 
 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: 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

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

  
 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2013   PÁGINA 37

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 PRESENCIAL n. 002/2013 - PROCESSO n. 0059912-50.2013.8.22.1111. 
 
 
  
 
 
 
 
 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 PRESENCIAL n. 002/2013 - PROCESSO n. 0 059912-50.2013.8.22.1111. 
 
 
 [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como 
representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no subitem 6.5.3, letra “m”, do Edital n. 02/2013, 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 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 
____/2013 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, 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. 8.666/93 e pelo Decreto n. 3.555/00, 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, decorrente de procedimento licitatório conforme o Edital de 
Pregão n. 02/2013 – DEC/TJRO, maior oferta, doravante denominado simplesmente 
EDITAL, autorizado pelo Processo Administrativo n. 0059912-50.2013.8.22.1111, o fazendo 
mediante as Cláusulas e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Contratação, em caráter de exclusividade, de Instituição Financeira Oficial para prestar 
os serviços de: I) processar o recebimento, repasse, administração e o pagamento dos 
depósitos judiciais, inclusive precatórios e requisições de pequeno valor – RPV, sob aviso e 
à disposição da Justiça Estadual de Rondônia, II) gerenciamento das contas de pagamento 
de fornecedores, de depósitos de garantias contratuais; e III) de arrecadação de custas, 
taxas e emolumentos dos serviços prestados por este CONTRATANTE, conforme as 
disposições do Edital e de seus Anexos. 
 
1.2. Integram este Contrato, devidamente assinados e rubricados, o EDITAL e seus Anexos, 
a proposta da CONTRATADA, 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 VIGÊNCIA – CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3.1. Este Contrato terá vigência 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura pelas partes. 
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DO VALOR E DO REAJUSTE – CLÁUSULA QUARTA 
 
4.1. O valor total deste Contrato é estimado em R$ ________ (________________).  
 
4.1.1. Durante o prazo de vigência deste Contrato, o seu respectivo índice percentual 
mensal será irreajustável, salvo autorização expressa do CONTRATANTE.  
 
DO PAGAMENTO – CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1. A CONTRATADA efetuará repasses mensais ao CONTRATANTE, a ser depositados 
em conta corrente do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços 
Judiciários – FUJU, até o 5º dia útil do mês subsequente, ao que se referir o saldo médio, 
com base no percentual auferido na licitação, sobre as MSD – MÉDIAS DOS SALDOS 
DIÁRIOS dos depósitos judiciais, das contas de pagamento de fornecedores, de garantias 
contratuais e de arrecadação, existentes no mês sob apuração. 
 
5.2. Definem-se SALDOS, como a soma dos valores originais dos valores, acrescidos das 
remunerações que lhes houverem sido creditadas, deduzidos dos saques efetuados.  
 
5.3. O valor de Repasse Mensal, doravante nominado Repasse Mensal - RM, será apurado 
pela aplicação do percentual ofertado na proposta declarada vencedora, sobre a MSD – 
MÉDIAS DOS SALDOS DIÁRIOS da seguinte forma: 
 

RM =  MSD. �

���
    =   

∑(���−�+���� + ���−��)

�
.

�

���
 

Onde: 
RM - Repasse Mensal; 

MSD - Médias dos Saldos Diários =  
i - percentual ofertado na proposta vencedora; 

 - Saldo do dia útil Anterior; 

 - Depósitos ocorridos no dia útil (Crédito); 

- Rendimentos creditados no dia útil (Crédito); 

 – Levantamentos ocorridos no dia útil (Débito); 

 - quantidade de dias úteis do mês; 
 
5.4. Os Valores dos repasses mensais serão tidos como crédito e serão utilizados conforme 
previsto na Lei Estadual nº 1.963/08. 
 
DA EXECUÇÃO DO OBJETO– CLÁUSULA SEXTA 
 
6.1. O CONTRATANTE manterá a CONTRATADA como captadora exclusiva de depósitos 
judiciais e precatórios em todas as varas sob sua jurisdição.   
 
6.2. Serão mantidos os depósitos judiciais e precatórios já existentes nas Instituições 
Financeiras ora contratadas com o CONTRATANTE até o seu regular levantamento e 
transferência à Instituição Financeira CONTRATADA. Por regular levantamento entende-se 
aquele efetuado por ordem judicial para transferência dos valores à instituição financeira 
CONTRATADA, cuja transferência será de pelo menos 70% (setenta por cento) do montante 
dos depósitos judiciais à disposição do Tribunal, o que deverá ocorrer no prazo de até 90 
(noventa) dias, contados da assinatura deste Contrato. 
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6.3. As transferências, para a CONTRATADA, dos saldos existentes nas contas 
pagamentos de fornecedores, depósitos de garantias contratuais, e arrecadação serão 
realizadas em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura deste Contrato. 
 
6.4. O CONTRATANTE e a CONTRATADA buscarão a cooperação técnica, a fim de 
promover melhoria da prestação jurisdicional e administrativa, otimizando os documentos e 
procedimentos relacionados aos depósitos judiciais e precatórios. 
 
6.5. O CONTRATANTE informará à CONTRATADA a criação de novas varas e comarcas, 
bem como a migração de processos no âmbito da jurisdição deste CONTRATANTE, a fim 
de manter atualizada a base de dados da CONTRATADA. 
 
6.6. O CONTRATANTE disponibilizará a CONTRATADA uma lista contendo os nomes dos 
magistrados e diretores, bem como dos respectivos órgãos ou varas das quais são titulares 
ou substitutos, e ainda, sempre que houver alteração destes. 
 
6.7. Será comunicada a CONTRATADA a ocorrência de quebra de sigilo da senha de 
acesso ao programa de consulta de saldos via internet, caso ocorra. 
 
6.8. Os recursos depositados, vinculados a processos do 1º Grau, serão movimentados 
exclusivamente pelo Juiz de Direito da Vara onde tramita o processo de origem do depósito, 
e obedecerá ao seguinte fluxo de movimentação: 
 
a) O depositante, para o ato de depósito, recolherá o valor constante na guia apropriada em 
qualquer agência da CONTRATADA, gerando o crédito do numerário um depósito judicial 
com remuneração na agência de relacionamento da Vara de Justiça a qual se subordina o 
depósito, contendo os nomes das partes, o número do processo de origem, a comarca e a 
vara à qual o mesmo está vinculado; 
 
b) Para o ato de levantamento do depósito, o interessado obterá, junto à Secretaria da Vara 
onde tramita o processo, o alvará de levantamento, devidamente firmado pelo Juiz de Direito 
cabendo à CONTRATADA certificar-se da autenticidade do documento, inclusive da 
assinatura aposta pelo Magistrado; e 
 
c) De posse do alvará, o interessado poderá efetuar o levantamento do valor na agência da 
CONTRATADA. 
 
6.9. Os precatórios são movimentados pela Divisão de Precatórios e os pagamentos são 
autorizados exclusivamente pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, 
seguindo o seguinte fluxo: 
 
a) Os pagamentos dos precatórios são efetuados via processo administrativo, com abertura, 
pela Divisão de Precatórios, de conta corrente para cada credor, com o fim de depósito dos 
valores; 
 
b) A abertura das contas é realizada por meio de Guias judicial que são encaminhadas, 
juntamente com a autorização do Presidente, ao Departamento de Economia e Finanças - 
DEF para empenho da despesa, liquidação e pagamento; 
 
C) A Divisão de Precatórios elabora Ofício para a CONTRATADA solicitando que os valores 
autorizados sejam transferidos da conta judicial geral de precatórios, de titularidade do 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

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

  
 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2013   PÁGINA 42

CONTRATANTE, para as contas individualizadas dos credores. 
 
6.10. Do sistema de informática 
 
6.10.1. A troca de informações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverá ser 
protegida por meio de certificados digitais, a ser definidos pelo CONTRATANTE, juntamente 
com a CONTRATADA, ou outra forma mais eficiente e aceita usualmente no mercado, com 
vistas a viabilizar e facilitar a troca de informações, as transmissões de dados e a perfeita 
manutenção dos controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer 
tempo, verificar o integral cumprimento do estabelecido neste Contrato.  
 
6.10.2. Dada a natureza dos sistemas operados pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
desenvolverá sistemas de depósito e transferência de arquivo online que permita a 
execução, objeto deste Contrato, com segurança e sigilo, obedecendo às normas do Banco 
Central do Brasil – BACEN.  
 
6.10.3. A CONTRATADA deverá manter pessoal treinado para lidar com as operações 
inerentes aos sistemas mencionados no subitem anterior, indicando um responsável local e 
um gestor com poderes idôneos de direção e supervisão, com domicílio em Porto Velho/RO, 
para fins de contato e comunicação direta com o CONTRATANTE.  
 
6.11. Da remuneração 
 
6.11.1. A CONTRATADA não receberá qualquer remuneração ou compensação advinda do 
erário público estadual e/ou do CONTRATANTE na prestação de quaisquer serviços 
bancários indispensáveis ao bom relacionamento entre os contratantes, v. g., emissão de 
extratos diários, relatórios financeiros, quantitativos de depósitos, transferências 
financeiras/bancárias emissão de extratos diários, processamento da arrecadação por meio 
de boleto bancário, pagamento de fornecedores, dentre outros assemelhados.  
 
6.12. DO PROCESSAMENTO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS  
 
6.12.1. O detalhamento do processamento da arrecadação das receitas da CONTRATANTE 
está disponibilizado no Anexo IV do Termo de Referência. 
 
6.13. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TRIBUNAL DE JU STIÇA 
 
6.13.1 A estrutura organizacional do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia está 
distribuída, conforme alíneas abaixo e de acordo com o Anexo VI do Termo de Referência: 
 
a) 3ª Entrância; 
 
b) 2ª Entrância; e 
 
c) 1ª Entrância. 
 
6.14. DA REPRESENTAÇÃO  
 
6.14.1. Considerando a atuação do CONTRATANTE no território estadual, disseminado por 
diversos municípios, é necessário que a CONTRATADA se faça representar por Agências 
em, no mínimo, 70% (setenta por cento) das Comarcas do Estado de Rondônia, não sendo 
aceita a figura do representante bancário.  
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6.14.2. Caso a CONTRATADA não encontrar-se representada no percentual indicado no 
subitem anterior, fica estabelecido o prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados da data de assinatura deste Contrato, para a implantação de Agências. 
 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7.1. Na operação do Sistema de recebimento de Depósitos Judiciais, Precatórios e afins, 
objeto deste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as seguintes obrigações: 
 
a) Acolher os Depósitos Judiciais à disposição do CONTRATANTE, em qualquer agência 
bancária, mediante recurso de guia/boleto contendo código de barras acessível pelo Serviço 
de Compensação Bancária, mantendo as informações operacionais necessárias à perfeita 
identificação dos seus titulares; 
 
b) Remunerar as contas de depósitos judiciais e precatórios em valor correspondente à 
Taxa Referencial, mais remuneração conforme consta na Lei nº 12.703/2012; 
 
c) Recepcionar os depósitos judiciais decorrentes de bloqueios via BACENJUD; 
 
d) Manter atualizadas as assinaturas dos Magistrados do Poder Judiciário de Rondônia; 
 
e) Dar cumprimento às determinações de levantamentos (alvarás ou ofícios) nos prazos 
fixados em Lei ou nos referidos documentos, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da 
data do protocolo da autorização para liberação dos depósitos judiciais, assegurado seu 
rendimento, devendo o pagamento ser realizado em espécie (dinheiro), ou, 
alternativamente, na impossibilidade de provisão de numerário, mediante acolhimento de 
TED ou DOC sem cobrança de tarifa; 
 
f) Disponibilizar ao CONTRATANTE o acesso aos Sistemas Informatizados que venham a 
ser desenvolvidos pela CONTRATADA, que permitam a melhoria no acesso e na segurança 
das informações necessárias à boa administração dos depósitos judiciais e precatórios; 
 
g) Disponibilizar ao CONTRATANTE, por meio da internet, acesso e consultas às contas de 
precatórios e depósitos judiciais existentes e sob sua guarda, para magistrados e 
serventuários da Justiça, expressamente por eles indicados, sem qualquer custo ou ônus; 
 
h) Disponibilizar, diariamente, ao CONTRATANTE, por meio da internet ou arquivo 
eletrônico, relatório relativo ao saldo diário-SD dos depósitos judiciais e precatórios; 
 
i) Permitir às partes, advogados e demais interessados, acesso ao sistema via internet, para 
preenchimento das guias de depósito e seu pagamento, também via internet, a débito de 
conta em qualquer Banco; 
 
j) Apresentar ao CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil após o mês de referência, 
relatório contendo o valor dos depósitos mensais e precatórios; 
 
k) Primar pelo pleno funcionamento dos aplicativos tecnológicos utilizados na rotina 
operacional e do maquinário utilizados para recolhimento e gestão dos depósitos judiciais, 
mediante a realização de manutenção preventiva e corretiva, de modo a evitar a sua 
interrupção; 
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l) Evitar a defasagem tecnológica, mantendo, durante toda a vigência deste contrato, uma 
sistemática compatível com as soluções de software e hardware mais recentes; 
 
m) Proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, todas as adaptações de seus softwares, 
necessárias ao aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema; 
 
n) Manter o histórico dos Depósitos Judiciais, Precatórios e afins, pelo período de vigência 
do contrato, fornecendo informações e/ou relatórios quando solicitados, no prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis para as movimentações realizadas nos últimos sessenta dias, e no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias para as realizadas em períodos superiores ao anteriormente 
referido. Findo o contrato os arquivos deverão ser fornecidos ao CONTRATANTE; 
 
o) Solicitar anuência do CONTRATANTE em caso de implantação de alterações no sistema 
de Depósitos Judiciais, Precatórios e afins, objeto deste Contrato que impliquem 
modificações de procedimentos operacionais no relacionamento com o CONTRATANTE ou 
com os usuários do Sistema; 
 
p) Responsabilizar-se pela guarda e sigilo dos arquivos repassados pelo CONTRATANTE 
para o atendimento do objeto deste Contrato;  
 
q) Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
quaisquer intenções de mudança na forma de atendimento, apresentando proposta 
alternativa de atendimento a ser avaliada e aprovada pelo CONTRATANTE;  
 
r) Disponibilizar ao CONTRATANTE página na internet para acesso e movimentação dos 
serviços objeto deste Contrato;  
 
s) Disponibilizar ao CONTRATANTE atendimento e número de telefone para ligação, 
visando esclarecer dúvidas quanto à prestação dos serviços objeto deste Contrato;  
 
t) Responsabilizar pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE, conforme art. 
70 da Lei nº 8.666/93;  
 
u) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, em 
função da execução do objeto deste Contrato, assim como os referentes a acidentes de 
trabalho; e 
 
v) Comunicar previamente, por qualquer meio idôneo, ao Gestor do Contrato, o recebimento 
de qualquer determinação que implique em inexecução total ou parcial do objeto deste 
Contrato, inclusive os provenientes de decisões ou sentenças judiciais. 
 
7.2. Na operação do Sistema de Arrecadação, Pagamento de Fornecedores e Depósitos de 
Garantias Contratuais, objeto deste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as seguintes 
obrigações: 
 
a) Liquidar os boletos bancários do CONTRATANTE e efetuar o crédito na conta de 
arrecadação, acolher os depósitos das garantias contratuais, processar as ordens bancárias 
de transferências e pagamentos de fornecedores; 
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b) Creditar na Conta do Fundo de Informatização Edificação e Aperfeiçoamento dos 
Serviços Judiciários – FUJU, produto da arrecadação na madrugada do 1º dia útil posterior à 
data da liquidação, efetuando o crédito com a data da liquidação dos boletos (crédito em 
D0); 
 
c) Disponibilizar, diariamente, arquivo retorno com os dados os boletos liquidados, para 
download através do internet bank, para baixa no banco de dados FUJU – TJRO; e 
 
d) Isentar a cobrança de tarifas bancárias sobre a liquidação dos boletos, emissão de 
ordens bancárias, disponibilização de arquivo retorno, movimentação e manutenção de 
conta corrente e demais tarifas existentes sobres as contas vinculadas ao TJRO e FUJU.  
 
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL - CL ÁUSULA OITAVA 
 
8.1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir 
com o objeto deste Contrato.  
 
8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  
 
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DESTE CONTRATO – CLÁUSULA NONA 
 
9.1. 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 Coordenador de Receitas do FUJU – 
COREF.  
 
9.2. O Gestor do Contrato poderá ser localizado na Sede deste Tribunal, na Rua José 
Camacho, 585, Olaria, 2º Andar, Porto Velho – RO, CEP 76801-330.  
 
DAS PENALIDADES - CLÁUSULA DÉCIMA 
 
10.1. 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 do 
Sistema de Cadastro de Fornecedores do TRIBUNAL, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
aquela que: 
 
10.1.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato. 
 
10.1.2. não mantiver a proposta; 
 
10.1.3. falhar ou fraudar na execução deste Contrato; 
 
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
 
10.1.5. cometer fraude fiscal. 
 
10.2. O atraso injustificado para a implantação das Agências, conforme subitem 6.14.2 deste 
Contrato sujeitará à CONTRATADA à multa diária de 0,05% (cinco centésimos por cento) 
sobre a MSD do mês anterior ao vencimento do prazo para implantação das agências, até o 
20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do 
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respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto 
no subitem 10.11 deste Contrato. 
 
10.3. O atraso injustificado para o repasse mensal, conforme subitem 5.1 deste Contrato 
sujeitará à CONTRATADA à multa diária (0,5%) (cinco décimos por cento) sobre o valor do 
RM - Repasse Mensal em atraso, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 
1º (primeiro) dia útil após o término do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) 
dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto no subitem 10.11 deste Contrato. 
 
10.4. O atraso injustificado para o cumprimento das determinações de levantamentos 
(alvarás ou ofícios), conforme alínea “e” do subitem 7.1 deste Contrato, sujeitará a 
CONTRATADA à multa diária de 0,10% (um décimo por cento) sobre o valor do RM - 
Repasse Mensal do mês anterior ao que se referir a determinação não cumprida dentro 
prazo, sobre cada alvará ou ofício em atraso, até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado 
a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo 
primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto no subitem 10.11 deste Contrato. 
 
10.5. O atraso injustificado à apresentação dos relatórios, conforme alíneas “h” e “j” do 
subitem 7.1 deste Contrato sujeitará à CONTRATADA à multa diária de 0,10% (um décimo 
por cento) sobre o valor do RM - Repasse Mensal do mês anterior ao que se referir o  
relatório em atraso, sobre cada relatório em atraso,  até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, 
contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do respectivo prazo. A partir do 21º 
(vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto no subitem 10.11 deste 
Contrato. 
 
10.6. O atraso injustificado ao fornecimento de informações e/ou relatórios, conforme alínea 
“n” do subitem 7.1 deste Contrato, sujeitará à CONTRATADA à multa diária de 0,10% (um 
décimo por cento) sobre o valor do RM - Repasse Mensal do mês anterior ao que se referir, 
até o 20º (vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término 
do respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o 
disposto no subitem 10.11 deste Contrato. 
 
10.7. O atraso injustificado às comunicações, conforme alínea “q” do subitem 7.1 deste 
Contrato, sujeitará à CONTRATADA à multa diária de 0,10% (um décimo por cento) sobre o 
valor do RM - Repasse Mensal do mês anterior ao que se referir a comunicação, até o 20º 
(vigésimo) dia consecutivo, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil após o término do 
respectivo prazo. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia consecutivo, cumprir-se-á o disposto 
no subitem 10.11 deste Contrato. 
 
10.8. A CONTRATADA quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
cumprimento das obrigações pactuadas, nos casos previstos no art. 57, § 1º, II e V da Lei n. 
8.666/93, deverá, até o vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por escrito 
ao Gestor do Contrato, juntando documentos comprobatórios, ficando a critério do 
CONTRATANTE a sua aceitação.  
 
10.9. Vencido o prazo proposto sem o cumprimento da respectiva obrigação, o 
CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA, comunicando-lhe a data limite para o 
cumprimento. A partir da data limite considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de 
que trata o item 10.11 deste Contrato.  
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10.10. O cumprimento da obrigação até a data limite de que trata o subitem anterior não 
isenta a CONTRATADA da (s) multa (s) prevista (s) no (s) subitem (ns) 10.2, 10.3, 10.4, 
10.5, 10.6 e/ou 10.7 deste Contrato.  
 
10.11. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá rescindir o contrato e/ou aplicar multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total do montante dos valores dos depósitos judiciais a disposição do 
CONTRATANTE.  
 
10.12.  As multas devidas e os prejuízos causados ao CONTRATANTE serão cobrados e 
recolhidos na forma da lei.  
 
10.13. A CONTRATADA inadimplente terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o 
recebimento da notificação, para recolhimento da multa ou para o ressarcimento de danos 
ou prejuízos causados ao CONTRATANTE.  
 
10.14. A aplicação de multas ou a rescisão deste Contrato, não impede que o 
CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 
8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 
 
10.15. A aplicação de multas ou a rescisão deste Contrato, ou todas as sanções 
relacionadas neste Contrato, será precedida de processo administrativo, mediante o qual se 
garantirá a ampla defesa e o contraditório. 
 
10.16. As multas previstas neste Contrato não têm caráter indenizatório e o seu pagamento 
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas.  
 
DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO - CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA 
 
11.1. 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 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
 
12.1. Observadas as demais disposições constantes no Capítulo III, Seção V da Lei n. 
8.666/93, a rescisão deste 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 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 
Tribunal, 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 CONTRATANTE; e 
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c) poderá ocorrer amigavelmente ou por via judicial, conforme disposto no art. 79, II e III, da 
referida Lei.  
 
12.2. Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes em razão do 
descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem como pela 
superveniência de norma legal ou fato administrativo que torne formal ou materialmente 
inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se 
desinteressar, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, mantidas 
inalteradas, nesse prazo, as atribuições de ambos os contratantes. 
 
12.3. 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 TERCEIRA 
 
13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme art. 
65 da Lei n. 8.666/93. 
 
DA PUBLICAÇÃO - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
14.1. O TRIBUNAL providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário da 
Justiça do Estado de Rondônia. 
 
DOS CASOS OMISSOS - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
15.1. 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 SEXTA  
 
16.1. 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. 
Para firmeza e como prova do acordado, este Termo de Contrato é lavrado em duas vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, sendo, após lido e achado conforme, assinado pelas 
partes, na presença das testemunhas. 
 
Porto Velho-RO, ____ de ______________ de 2013. 

 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

José Miguel de Lima 
Secretário Administrativo 

 
______________________________ 

Representante Legal 
 

Testemunhas: 
1) __________________________________  2) ___________________________________  
CPF:________________________________ CPF: _________________________________  


