
TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação  de  serviços  de  assinatura

anual  com  acesso  liberado  para  200

(duzentos)  usuários  simultâneos  à

plataforma eletrônica de conteúdo jurídico

de 02 (duas) bases digitais da Revista dos

Tribunais  Ltda.:  Biblioteca  Digital

PROVIEW  e  Revistas  dos  Tribunais

ONLINE.

1. OBJETO

Contratação de serviços de assinatura anual (12 meses) do Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás, através da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

– EJUG, junto à Editora Revistas dos Tribunais Ltda.,  com acesso liberado para 200

(duzentos) usuários simultâneos às 02 (duas) plataformas digitais de conteúdo jurídico:

1. Biblioteca Digital PROVIEW Thomson Reuters (Base de e-Books)

2.  Revistas  dos  Tribunais  ONLINE  (Base  de  Periódicos,  Doutrinas,

Jurisprudência, Legislação etc.)

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição desta ferramenta auxiliará os servidores e magistrados do Poder

Judiciário  goiano  no  exercício  de  suas  atividades,  contribuindo  para  melhoria  da

qualidade  e  presteza  da  prestação  jurisdicional  e  aperfeiçoamento  dos  servidores  e

magistrados do Judiciário Estadual.

A presente contratação se faz necessária para economia de espaço da biblioteca

física  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  que  agora  compõe  a  estrutura

___________________________________________________________________________________________________________________
Rua 72 esq. com a BR 153, nº 192 – Jardim Goiás  – CEP 74805-480 Fone(s) (62) 3213 4962 – 4963 - 4971 – ejug@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201909000190866

 Nº 0

Assinado digitalmente por: CLAUBER COSTA ABREU, MAGISTRADO; e outros, em 18/10/2019 às 13:02.
Para validar este documento informe o código 261007180505 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:ejug@tjgo.jus.br


administrativa da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – EJUG, por

meio do Decreto Judiciário Nº 2071/2019.

Com o investimento os magistrados e servidores contarão com o acesso digital,

por meio da internet, com possibilidade de acesso de qualquer lugar conectado à internet,

inclusive  utilizando  dispositivos  móveis  (celulares,  tablets,  notebooks,  etc.)  a  obras

atualizadas e de diversos assuntos do ramo do direito, dentre outras funcionalidades tais

como:  possibilidade  de  fazer  anotações  personalizadas,  destaques  e  marcações,  em

qualquer obra disponível, e impressões de conteúdos em formato PDF.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UND VALOR
ANUAL

VALOR
FINAL

1 BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW
Acervo  inicial  com  mais  de  1000
obras  da  Editora  Revista  dos
Tribunais e Fiscosoft;
Acesso  a  todas  as  obras  para
servidores e magistrados;
Acesso  a  todas  as  obras
relacionadas  ao  NOVO  CPC
(códigos  comentados  além  das
demais  doutrinas)  e  também  a
Reforma Trabalhista;
Atualização  mensal  da  biblioteca,
com lançamentos de novos títulos e
novas edições;
Possibilidade de realizar pesquisas
dentro de toda biblioteca e de cada
obra;
Possibilidade  de  fazer  anotações
personalizadas,  destaques  e
marcações  em  qualquer  obra
disponível e também impressão de
conteúdo em formato PDF;
Acesso  liberado  a  todos  os
servidores e magistrados do órgão,
através  da  intranet,  com
possibilidade  de  acesso  de

12 MESES R$ 60.000,00 R$ 48.000,00
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qualquer lugar conectado à internet,
inclusive  utilizando  de  dispositivos
móveis  (celulares,  tablets,
notebooks, etc.)

2 REVISTAS  DOS  TRIBUNAIS
ONLINE
35  Revistas  Especializadas  (40
anos de publicação);
19  coleções  de  doutrinas
essenciais;
8 coleções de pareceres e soluções
práticas de Direito;
Jurisprudências  de  todos  os
tribunais do país;
Legislação  Federal,  Estadual  e
Municipal;
Súmulas Judiciais;
Noticiais Reuters;
Conteúdos  exclusivos:  Reflexões
sobre  o  Novo  CPC,  Crise
Econômica  e  Soluções  Jurídicas,
comparativo entre o antigo e o novo
CPC, etc.
Possibilidade de realizar download,
impressão, copiar/colar e enviar por
e-mail;
Acesso  liberado  para  todos  os
servidores  do  órgão,  através  da
Intranet,  com  possibilidade  de
acesso  de  qualquer  lugar
conectado  à  internet,  inclusive
utilizando  dispositivos  móveis
(celulares, tablets, notebooks, etc) 
A Editora poderá enviar os PDFs de
todos  os  artigos  da  Revista,
contemplando  os  acervos
completos, durante toda vigência da
assinatura

12 MESES R$ 58.300,00 R$ 46.640,00

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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A previsão legal do inciso I do artigo 25 da Lei das Licitações – Lei nº 8.666/93,

justifica  a  contratação  da  prestação  de  serviços  descritas  nos  itens  1  e  2,  por

inexigibilidade de licitação.

5. DA DATA, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

Os serviços serão disponibilizados através do portal da intranet do Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás, em EJUG (Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás) e sua implementação se dará após 72 (setenta e duas) horas após a assinatura

do contrato. 

O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  está  localizado  na  Avenida  Assis

Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste, Goiânia-GO. 

As  despesas  com  deslocamento  e  alimentação  na  fase  de  capacitação  e

apresentação das bases digitais correrão por conta do contratado.

A contratação em tela não gera vínculo empregatício entre os funcionários da

contratada  e  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás/EJUG,  vedando-se  qualquer

relação que caracterize pessoalidade e subordinação direta

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  Cabe a CONTRATANTE, além das obrigações resultantes da observância da Lei

n° 8.666/93 e suas alterações 

6.1  Acompanhar  a  disponibilização  e  implementação  dos  serviços,  verificando  o

cumprimento do(s) prazo(s), notificando a CONTRATADA de quaisquer reclamações ou

solicitações existentes;

6.2 Aplicar as penalidades previstas para no caso de descumprimento do pactuado no

contrato;

6.3  Colaborar  com a  CONTRATADA prestando-lhe  as  informações  necessárias  a  fiel

execução  do  objeto  contratado,  quando  da  configuração  das  plataformas  e  link  de

acessos;

6.4  Informar  a CONTRATADA acerca de eventuais  interrupções não programadas ao

acesso, para reestabelecimento imediato;
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6.5 Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da nota fiscal em dia;

6.6 Publicar extrato do contrato e seus aditivos, se ocorrerem, no Diário Oficial Eletrônico

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  órgão  oficial  de  divulgação  dos  atos

processuais e administrativos do TJGO, veiculado no site www.tjgo.jus.br ;

6.7 Controlar e acompanhar a execução dos serviços;

7.8 Designar gestor para acompanhamento do contrato;

6.9  Manter  infraestrutura  compatível  com  a  demanda  para  operacionalização  e

funcionamento da base de dados;

6.10 A CONTRATANTE e seus usuários deverão clicar no link enviado para acessar fora

das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da internet, ou seja

utilizando computadores domésticos ou dispositivos móveis, tais como celulares, tablets e

notebooks, etc. as bases digitais contratadas;

6.11  Os  usuários  da  CONTRATANTE  acessarão  a  Biblioteca  Digital  PROVIEW  e  as

Revistas dos Tribunais Online, exclusivamente, a partir da intranet institucional do TJGO,

sendo responsabilidade da CONTRATANTE a autenticação de seus usuários e o controle

das permissões de acesso aos links;

6.12 A CONTRATANTE e seus usuários serão os únicos responsáveis por manter as

senhas de acesso em segurança, responsabilizando-se pela manutenção de sigilo das

referidas senhas e pelo seu uso individual e pessoal;

6.13 Informar seus usuários quanto a forma correta de utilização das plataformas e das

obras e orientar aos seus usuários de dar aceite ao Termo de Responsabilidade quando

do primeiro acesso;

6.14  Mediante  solicitação  da  CONTRATADA,  ou  por  iniciativa  própria  interromper  ou

suspender  o  acesso  as  plataformas  a  qualquer  usuário  que  a  CONTRATADA,  tenha

motivos para acreditar, ou indícios ou possa comprovar que esteja envolvido em uma

violação ou tentativa de violação de direitos de propriedade intelectual da CONTRATADA

ou de seus licenciados

6.15 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Sem prejuízo de outras obrigações contantes neste  Projeto  Básico,  caberá a

CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

7.1 Os serviços previstos neste Termo de Referência contemplam a disponibilização de

02 (duas) bases digitais, descritas no item 3 deste Termo de Referência;

7..2  Estima-se para  o  período  de implementação,  72  (setenta  e  duas)  horas  após  a

assinatura do contrato;

7.3 Realizar agendamento com dia, hora e local a ser definido pela Diretora da Biblioteca

da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – EJUG para a realização

do treinamento e apresentação das plataformas digitais

7.4 Disponibilizar funcionários para atender servidores da CONTRATANTE, representados

pela Diretoria da Biblioteca da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás –

EJUG e das Divisões de Infraestrutura Tecnológica e de Suporte a Serviços de TIC da

Diretoria de Informática do TJGO, quanto as questões técnicas de instalação e uso das

plataformas;

7..5 Disponibilizar a equipe técnica da CONTRATANTE os endereços de acesso (URL)

aos produtos: Biblioteca Digital PROVIEW e Revistas dos Tribunais Online de base de

livros  eletrônicos  Thomson  Reuters  PROVIEW,  que  deverão  reconhecer  como

autenticados os usuários cujo acesso ocorra a partir da intranet institucional do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  de  Goiás/EJUG,  permitindo  acesso  a  esses  usuários  a  leitura,

consulta, impressão do material digital das duas bases;

7.6  Manter  acesso  on-line  ao  conteúdo  completo  dos  produ;tos  Biblioteca  Digital

PROVIEW e Revistas dos Tribunais Online pelo período de vigência do contrato, com

possibilidade de 200 (duzentos) acessos simultâneos;

7.7 Responsabilizar-se pelo controle de uso e limite de acessos em até 200 (duzentos)

usuários simultâneos

7.8 Manter  acesso on-line sem interrupções ao conteúdo da contratação,  ou seja,  as

edições  dos  livros  eletrônicos  publicados  durante  o  período  do  contratado,  devendo

comunicar  a  CONTRATANTE,  no  caso  de  interrupções,  as  razões  e  o  prazo  de

reestabelecimento do acesso.

7.9 Manter acesso on-line das ferramentas de busca disponíveis dos produtos Biblioteca

Digital PROVIEW e Revistas dos Tribunais Online em condições operacionais;
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7.10.  Manter  a  ferramenta  adaptado  para  uso  por  meio  de  browsers  (navegador  da

internet) e plataformas móveis, tais como tablets e smartphones;

7.11 A CONTRATANTE e seus usuários poderão acessar fora das repartições do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás, por meio da internet, utilizando computadores domésticos

ou  dispositivos  móveis,  tais  como  celulares,  tablets,  notebooks  a  Biblioteca  Digital

PROVIEW (base de livros eletrônicos) e as Revistas dos Tribunais Online;

7.12 Manter a atualização do acervo de livros, informações doutrinárias, jurisprudenciais e

legislativas  que  integram  os  produtos  Biblioteca  Digital  PROVIEW  e  Revistas  dos

Tribunais Online, bem como a plataforma de livros Thomson Reuters PROVIEW e das

funcionalidades da plataforma digital durante o período de vigência contratual;

7.13 Disponibilizar os arquivos digitais de todos os fascículos dos títulos contratados das

Revistas dos Tribunais Online em arquivos em formato PDF para uso permanente da

CONTRATANTE,  sendo que o  meio  de disponibilização deverá  ser  acordado entre  a

CONTRATANTE e a equipe técnica da CONTRATADA;

7.14 Disponibilizar os arquivos de periódicos das Revistas dos Tribunais Online que forem

publicados durante a vigência do contrato sempre antes da publicação de novas edições

das versões impressas;

7.15 Fornecer índices e outros documentos vinculados às publicações das Revistas dos

Tribunais Online oferecidas da mesma forma que é oferecida na versão impressa;

7.16  Enviar  mensalmente,  até  o  15º  dia  útil  do  mês  posterior,  relatório  mensal  de

estatística para  biblioteca@tjgo.jus.br , independente de solicitação da CONTRATANTE,

para acompanhar a quantidade de acessos por mês e por ano, ou disponibilizar o módulo

de estatística, em que a CONTRATANTE possa acessar de forma autônoma, dados de

acessos e números de acessos à plataforma por período e dados e números de acessos

aos títulos disponibilizados;

7.17 Garantir  1 (uma) capacitação presencial  e 1 (uma) à distância (web conferência)

quando demandado pela CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, para fins de

utilização das plataformas tecnológicas contratadas, sendo que na modalidade presencial

será nas dependências da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás –

EJUG,  sem  ônus  para  a  CONTRATANTE.  As  datas  deverão  ser  sugeridas  com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos por parte da CONTRATANTE;
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7.18  Assumir  inteira  responsabilidade  pelas  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,

fiscais e comerciais decorrentes da execução do ajuste;

7.19 Apresentar durante o período de vigência de compra, se solicitado, documentos que

comprovem  o  cumprimento  da  legislação,  em  especial,  encargos  trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais;

7.20 Permitir a fiscalização pelo CONTRATANTE;

7.21  Responsabilizar-se  pelos  danos  decorrentes  à  Administração  ou  a  terceiros,

decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato  ou  por  ineficiência  ou

irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços;

7.22 Não transferir  a terceiros, no todo ou em parte,  o objeto contratado, sem prévia

anuência, por escrito, da CONTRATANTE;

7.23  Comunicar  a  CONTRATANTE,  imediatamente,  qualquer  alteração  que  possa

comprometer a execução contratual;

7.24 Manter atualizados os documentos fiscais necessários a liquidação da fatura;

7.25 Emitir Nota Fiscal;

7.26 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

8. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

8.1 Fica designado responsável o(a) Diretor(a) da Divisão da Biblioteca  da Escola

Judicial do Tribunal de Justiça para acompanhar, conferir e avaliar os serviços, bem como

dirimir quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário

a regularização das falhas e defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à

CONTRATADA, conforme determina o art.67, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em parcela única, no prazo máximo de 30 (trinta) dias

úteis, prazo padrão contratado por este Tribunal, a partir da apresentação da fatura de

prestação  dos  serviços  pela  CONTRATADA,  que  deverá  estar  acompanhada  das

certidões  de  regularidade  fiscal  perante  as  fazendas  públicas  federal,  estadual  e
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municipal,  bem como junto ao FGTS, INSS e Justiça do Trabalho, e somente após a

liberação dos acessos

9.2 Caso o serviço seja recusado, a CONTRATADA ficará obrigada a adequá-lo, de modo

a atender integralmente o especificado na proposta;

9.3 A Nota Fiscal  deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de

Empenho, números do Banco, Agência e Conta-Corrente da CONTRATADA, descrição do

objeto da prestação dos serviços

9.4 Para  execução  do  pagamento  de  que  trata  este  subitem,  a  CONTRATADA

deverá fazer  constar  como beneficiário/cliente da Nota Fiscal  correspondente,  emitida

sem rasuras,  ao  FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO,  CNPJ

02.050.330.0001-17

9..5 A emissão da Ordem de Pagamento será efetuada somente após a Nota Fiscal

ser  conferida,  aceita  e  atestada  por  servidor  responsável  e  ter  sido  verificada  a

regularidade fiscal da contratada da CONTRATADA.

10. DAS SANÇÕES

10.1 Se no decorrer da inexigibilidade de licitação ou do fornecimento dos serviços, ficar

comprovada a existência de qualquer  irregularidade ou ocorrer  a  inexecução total  ou

parcial da contratação, pelo que possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem

prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, facultada a

defesa prévia.

11. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

11.1  O  valor  estimado  da  contratação,  é  de  R$  94.640,00(noventa  e  quatro  mil,

seiscentos e quarenta reais)

Goiânia, 17 de outubro de 2019.

________________________________

Eliane de Oliveira Falcão
Diretora de Divisão

Setor de Custeio e Infraestrutura – SCI
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Encaminhem-se o presente termo de referência à Diretoria-Geral para parecer

jurídico. Após retornem-se os autos para ulteriores deliberações.

___________________________________

CLAUBER COSTA ABREU
Vice-Diretor da EJUG

Ordenador de Despesas (em substituição)
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