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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 0166999

Resolução Presi 4/2021 (12234632)
(Guia de suporte ao preenchimento do DOD: 12964067)

 
1. Unidade requisitante (inc. III)

SEBMI

2. Descrição sucinta da demanda (inc. II)

Aquisição de 500 licenças digitais a serem utilizadas simultaneamente, por usuários previamente cadastrados
(juízes e servidores), através de login e senha à plataforma Minha Biblioteca. São 2600 livros Jurídicos, 620 livros de Letra e
Artes,  e 4513 livros de Ciências Sociais Aplicadas, e acesso ao Sistema Analyse para cadastro e gerenciamento dos dados dos
nossos usuários.

 

3. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais (inc. IV)

Alinhamento com o Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF 2021/2026, macrodesafios nacionais de:
Aperfeiçoamento de Gestão de Pessoas (índice de capacitação) e Agilidade e produtividade na prestação

jurisdicional ao disponibilizar acervo jurídico atualizado a magistrados e servidores.
Sustentabilidade ao disponibilizar acervo digital

4. Justificativa expressa para a contratação (inc. V)

A função precípua da biblioteca é fornecer informação jurídica atualizada, de qualidade e com rapidez aos seus
usuários, portanto é imprescindível que seja adquirida anualmente novos títulos, garantindo o atendimento à pesquisa jurídica e
empréstimo às Subseções de Minas Gerais e TRF6. E a aquisição física de livros demanda valores muito maiores. A última
aquisição de livros físicos foi na quantidade de 120 livros e no valor aproximado de R$15.000 mil reais.

A plataforma virtual Minha Biblioteca disponibilizará aproximadamente 8 mil livros para serem acessados por
500 pessoas ao mesmo tempo no valor de R$53.400. O acervo virtual é de 2480 livros jurídicos, 620 livros de letras e artes e
4513 livros da temática sociais aplicadas. E o valor do acesso ao site Analyse para cadastro, controle e configurações (SETUP no
contrato) da Minha Biblioteca teria o valor unitário de R$3.900.

Os benefícios diretos e indiretos com a contratação serão:
Redução de custos com aquisição e manutenção do acervo;
Acesso 24h por dia, 7 dias por semana, simultâneo aos usuários;
Redução do espaço na biblioteca para o acervo físico;
Atualização mensal do catálogo com novos títulos e edições;
Acesso online e offline aos usuários via acesso remoto (mesmo para os que não estão na Capital);
Eliminação das filas de espera e indisponibilidade do livro físico na biblioteca;
Maior sustentabilidade;
A contratação de 500 licenças atenderá a cada um dos 148 juízes da SJMG e Subseções, e 148 oficias de

gabinete da SJMG e Subseções, 18 desembargadores federais do TRF6, 18 Chefes de Gabinete, 18 Chefes de Assessoria, esses
usuários somam 350 licenças e o restante será destinado às áreas administrativas da SJMG, Subseções e TRF6.

5. Código de item (inc. I)
6. Quantidade total estimada da contratação (inc. VI)
7. Valor unitário e total estimado da contratação (inc. VII)
Obs.: os dados correspondentes aos tópicos 5, 6 e 7 devem ser informados conjuntamente.

5. 21040 (CATSER assinatura obras informatizadas) e 1313 (CATSER software como serviço)
6. Assinatura Digital com 500 licenças simultâneas ao acervo da Minha Biblioteca no setor Jurídico, Letras e

Artes e Ciências Sociais Aplicadas e acesso a sistema (Analyse) de controle de cadastro/gerenciamento dos usuários dos dados
da Minha Biblioteca.

7. Valor de R$ 53.400 referente ao acesso  aos livros por 500 usuários simultâneos, e valor de R$3.900  ao uso
do sistema de gerenciamento Analyze, dos usuários da plataforma Minha Biblioteca,  total estimado  da contratação no valor de
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R$57.300. 

 

Item Descrição  Código do item
 Quantidade Valor

Unitário
Quantidade
de Meses

Valor
Total do
Item

1
Licenças de acesso à plataforma Minha
Biblioteca

 

 

21040 (CATSER assinatura obras
informatizadas)                             
 

500

R$8,90
mensal
por
assinatura

12 R$53.400

2

Licença de acesso ao sistema de gerenciamento
de uso da plataforma Minha Biblioteca
(disponibilizam o gerenciamento através do
sistema Analyse)          

1313 (CATSER software como
serviço) 1 R$3.900 12 R$3.900

                                    OBS: Consta no PAC 2023 a autorização para a contratação da Minha Biblioteca.

8. Vinculação ou dependência, se houver, com a contratação de outro item para sua execução* (inc. VIII)

Sim, o item 2 é vinculado ao item 1 do quadro supra.

9. Data-limite para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços* (inc. IX)

O prazo para início da execução dos serviços será determinado a partir de 5 a 7 dias úteis após o recebimento
do empenho.

10. Prazo previsto para a execução* (inc. X)

O prazo para início da execução dos serviços será determinado a partir de 5 a 7 dias úteis após o recebimento
do empenho.

11. Indicar se o objeto é passível de contratação por meio de compra compartilhada* (inc. XI)

Não

12. Forma prevista para a contração* (inc. XII)

Inexigibilidade de Licitação (art.74, inciso I, da Lei 14.133/2021) 

13. Grau de prioridade da contratação (inc. XIII)

Contratação de acesso virtual à plataforma Minha Biblioteca , grau de prioridade: 2

14. Critérios de sustentabilidade* (inc. XIV)

Considerando os critérios de sustentabilidade abaixo, a presente aquisição de licença de acesso a livros virtuais
é compatível com os critérios

I – baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
VII – origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal

sustentável ou de reflorestamento.
 
 
E deixam de atingir os critérios II e IV em razão das editoras presentes no contrato serem representadas

exclusivamente pela plataforma Minha Biblioteca de São Paulo.
 

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

15. Riscos da não contratação (inc. XV)

Enfraquecimento dos serviços bibliotecários como a pesquisa jurídica;
Desatualização jurídica por parte de gabinetes;

*Os DODs relativos a pedidos de prorrogação ou renovação de contratos contínuos vigentes dispensam as informações dos tópicos 8, 9, 10,
11, 12 e 14.
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Documento assinado eletronicamente por Tandresse Wanderley de Souza, Analista Judiciário, em 27/01/2023, às 13:28,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0166999 e o código CRC
CBB8B96B.
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