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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP SIMPLIFICADO 0220963

(para contratações diretas de serviços e/ou aquisição de bens permanentes e de consumo por dispensa ou inexigibilidade)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 15238786

 
ID (PAC):

NUGED/SERBIM_03

A. Descrição sucinta do objeto

Aquisição de licença anual para acesso simultâneo de 500 pessoas à plataforma Minha Biblioteca com catálogo de ebooks acadêmicos,
técnicos, profissionais e científicos em português nos setores Jurídico com 2480 livros, Letra e Artes com 620 livros e Sociais Aplicadas com 4513 livros.

B. Justificativa expressa para a contratação
A contratação é necessária para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratação)

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 à SJMG, Subseções e TRF6.

Atualmente o TRF6  não possui acesso a livros digitais das editoras oferecidas pelo Minha Biblioteca, que reune grades grupos editoriais.
Temos acesso somente aos livros do portal da Revista dos Tribunais (Proview) por cessão do CJF. 

Com a contratação haverá:
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.

A não contratação implicará (expor as consequências advindas da não contratação)

Enfraquecimento dos serviços bibliotecários com pouca  pesquisa jurídica;
Desatualização jurídica por parte de gabinetes;

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

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, servidores estagiários e terceirizados.
Sustentabilidade ao disponibilizar acervo digital

 

D. Proposta de solução
     D.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

D.1 Alternativas de solução disponíveis no mercado
 
A empresa Pearson  oferece e-books de 32 editoras e um grupo editorial seria também uma hipótese de contratação, que esperamos efetivar també

doc. n.0220972, e oferece 499 acessos on-line simultâneos por 12 meses pelo valor de R$36.120 (trinta e seis mil e cento e vinte reais).
A empresa RT (Thomson Reuters)  que também seria uma solução oferece acesso on-line para 100 usuários por 12 meses por R$30.000,00 (trinta

n. 0221306  de menos de um ano, 25/04/2022, folha 10. Entretanto, já possuímos acesso a esta editora por concessão do CJF.
Outra opção seria empresa Hein Online que provê acesso ao conteúdo integral de periódicos acadêmicos de Direito, decisões da Suprema Corte d

facsímiles de livros clássicos de Direito e outros documentos correlatos a esta área. Dados de direito, dados de doutrina (direito), dados de jurisprudência, livros digit
HeinOnline Academic Core disponibiliza o acesso ao texto completo de mais de 1.800 periódicos jurídicos, bem como de informações sobre legislação, tratados, ac
Corte Americana e obras clássicas sobre a história jurídica. O conteúdo inclui mais de 100 milhões de páginas. No material é possível encontrar também os peri
norteamericanas, como a Harvard Law Review, o Yale Law Journal e o Duke Law Journal. Seu valor seria de R$35.633,00 (trinta e cinco mil seiscentos de trinta e tr
do Contrato do CNJ já referido.

 

D.3. Razões da escolha da melhor solução                                                                                                                                                                

 

Soluções Vantagens (pontos fortes) Desvantagens (riscos, limitações, problemas)

Solução 1 Pearson preço não possui as editoras da Minha Biblioteca que foram requisitadas pelos Desembargadores



01/03/2023, 19:23 SEI/TRF6 - 0220963 - Estudo Técnico Preliminar - ETP Simplificado

https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=269046&infra_sistema… 2/3

Solução 2 Minha Biblioteca
Contém várias editoras
indicadas para compra pelos
Desembargadores do TRF6

preço um pouco maior que a Pearson

Solução 3 RT conteúdo diferenciado preço maior

Solução 4 Hein conteúdo diferenciado preço maior

Considerando a consulta realizado no TRF6 SEI n.(0002697-75.2022.4.06.8000) com a indicação dos livros sugeridos pelos Desembargadores d
2022, 80% das editoras pedidas encontra-se disponível na plataforma virtual Minha Biblioteca, sendo assim, a Biblioteca e Centro de Memória da Justiça Federal i
Minha Biblioteca para atendimento ao TRF6 e Subseções. A plataforma virtual Minha Biblioteca apresentou carta de exclusividade das editoras, conforme atestado n

Além disso a proposta de contratação de acessos a livros por meio on-line reduz custos com aquisição e manutenção do acervo;  possibilita acesso 
aos usuários; reduz espaço na biblioteca para o acervo físico; mantém atualização mensal do catálogo com novos títulos e edições; permite acesso online  usuários 
estão na Capital); elimina  filas de espera e indisponibilidade do livro físico na biblioteca; e são a melhor solução em termos de  sustentabilidade.

A última compra de livros físicos SEI n. (0001026-17.2022.06.8000) atesta o valor de R$15.159,74 para somente 113 livros físicos, mostrando qu
acessos virtuais aos livros.

     D.4. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

O parcelamento da contratação é a divisão do objeto em partes menores e independentes. Não cabe nesta contratação o parcelamento do objeto
presentes na plataforma Minha Biblioteca serão oferecidos de imediato após 5 a 7 dias da assinatura do contrato.

E. Requisitos da solução escolhida
     E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)

Tendo em vista que o material digital facilita a pesquisa e empréstimo pelos usuários, fizemos a opção de comprar acesso virtual anual aos
livros da plataforma Minha Biblioteca que possui enorme acervo bibliográfico, atualizado, com as indicações pedidas pelos Desembargadores, com acesso a
15 editoras parceiras e 18 selos editoriais específicos, tais como Almedina, Trevisa, Gen, Cortez Editora, Atlas Books, Saraiva, Forense e outras conforme
proposta comercial anexa, com 2480 livros jurídicos, 620 livros de letras e artes e 4513 livros da temática sociais aplicadas atualizados.

 

E.2. Critérios de sustentabilidade                                                                                                                                                                           
Os itens pretendidos são sustentáveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NÃO).
Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de sustentabilidade adotados para cada item.
Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos critérios de sustentabilidade para cada item.

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;

 

     E.3. Critérios de acessibilidade

Ajustar o tamanho da fonte e cor de fundo da tela;
Leitor em voz alta;
Ferramenta para realce rápido do texto;
Ferramenta de citação - permite copiar a citação em até 5 formatos;
Ferramenta copiar URL - Permite copiar URL da página.
 

     E.4. Demonstração de que o mercado atende aos requisitos mínimos

Conforme documentos 0183575, 0183579 e 0183583, comprovam a prática dos mesmos valores a outros órgãos. E a singularidade da
contratação está na especificidade dos serviços oferecidos, que é o acesso exclusivo aos livros digitais do pool de editoras: Saraiva, Guanabara Koogan, Santos,
Roca, LTC, Forense, Método, Forense Universitária, Atlas, Bluscher, Almedina, Cortez, Bookman e Manole, entre outras.

 

F. Descrição da solução como um todo
     F.2. Contratações correlatas e/ou interdependentes

não se aplica
 

F.1. Resultados pretendidos com a solução escolhida                                                                                                                                              

Acesso on-line a diversos livros jurídicos atualizados proporcionando rapidez nos acessos às informações e melhor instrução das respostas
ao jurisdicionado.

F.3. Adequações do ambiente do órgão impostas pela solução escolhida                                                                                                              
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Conforme documento n.0173364 , que contém o parecer da SECTI os acessos destinados à plataforma Minha Biblioteca serão suportados pelo link de internet
sem impacto para as demais aplicações.

     F.4. Descrição integral da solução

O prazo para início da execução dos serviços será determinado a partir de 5 a 7 dias úteis após assinatura do contrato.
A plataforma já oferece cadastro e configuração de acesso a site próprio (Analyse) pelo valor unitário de R$3.900.
O cadastro seria realizado pela SEBMI.
Ao setor técnico de TI caberia a disponibilização de ícone de acesso à plataforma Minha Biblioteca no nosso site, e à contratada

fornecimento do link de acesso à plataforma Minha Biblioteca.

G. Declaração de viabilidade

Segundo o parecer técnico da SECTI os acessos destinados à plataforma virtual Minha Biblioteca serão suportados pelo link de internet sem
impacto para as demais aplicações, pois está em andamento a implantação de um novo link que funcionará em redundância com o já existente. , conforme doc.

Aceita a proposta com reserva de valor a ser pago, já iniciaremos as consultas de interesse e organização dos usuários a serem cadastrados.
Liberado o acesso após 5 a 7 dias úteis do recebimento do empenho faremos o cadastro em no máximo 30 dias e TI também fará ícone de

acesso à Minha Biblioteca pelo site.
 

H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e controle de qualidade do ETP
H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e controle de qualidade do ETP
Responsável pela elaboração: (servidor da unidade requisitante)
Tandresse Wanderley de Souza tr116
Responsável pela revisão, supervisão e controle de qualidade: (diretor)
Marcos Arruda

 

Documento assinado eletronicamente por Tandresse Wanderley de Souza, Analista Judiciário, em 28/02/2023, às 12:27, 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 0220963 e o código CRC 3C45CC79.

Av. Alvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - www.trf6.jus.br
0000403-16.2023.4.06.8000 0220963v16


